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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje v teoretické části spotřebitelskému úvěru, jednotlivým fázím 

úvěrového procesu a úvěrovým registrům, praktická část se věnuje analýze řízení 

úvěrového rizika ve sledované bance, kvalitě úvěrového portfolia a návrhem změn 

v hodnocení retailových pohledávek. 

 

 

 

Abstract 

The theoretical part of thesis covers consumer credit, particular parts of credit process 

and credit registers. Analysis of credit risk management in a bank of concern, quality of 

credit portfolio and suggestion of changes in rating of retail receivables are dealt with in 

the practical part. 
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ÚVOD 

Ještě v 90. letech minulého století převážně platilo: dokud na to nenaspořím, tak 

si to nekoupím. V dnešní době je vše jinak. Masivní reklama na úvěrové produkty 

způsobila, že se na nich lidé stali postupem času závislí. Lidé lehce podlehnou iluzi 

reklamy, že si mohou dovolit v podstatě všechno, a to ihned a bez protihodnoty. Dluhy 

potápí domácnosti do závislosti a omezují svobodu každého člověka. Mnoho lidí musí 

podstoupit těžkou životní zkoušku spojenou s exekucí veškerého majetku, aby si 

uvědomili rizika plynoucí ze svých nesplacených závazků. Někteří lidé si ani z takové 

zkušenosti neberou ponaučení, dostávají se do bludného kruhu, staré úvěry se snaží 

splácet novými a dostávají se do spirály neřešitelné předluženosti. Mnoho lidí nebere 

v potaz výši úroku, nezajímá je úroková míra, poplatky a ostatní podmínky úvěru, 

dokonce si ani nespočítají, kolik za poskytnuté úvěry ve skutečnosti zaplatí. Často se 

spokojí s tím, že každý měsíc budou splácet na prvotní pohled malou částku, nedožadují 

se plnění informačních a dalších povinností, na které mají právo ze zákona č. 145/2010 

Sb., o spotřebitelském úvěru.  

Řada lidí se neumí orientovat ve velkém množství nabízených úvěrových 

produktů různých bank a splátkových společností a volí si úvěry podle nedůležitých 

kritérií jako je dostupnost požadované částky a rychlost sjednání žádosti. Kromě 

důležitých věcí si lidé půjčují i na zbytečnosti, které nutně nepotřebují, zadlužují se na 

více místech a kombinují nákupy na splátky, úvěrové karty a dlouhodobě čerpají 

kontokorent. Nesledují, kde a kolik peněz dohromady mají vypůjčeno a jakou celkovou 

částku mají splácet. Tyto domácnosti čerpají bez jakýchkoli obav tolik úvěru, kolik jim 

banky umožní. Pokud spotřebují daný limit, banky jim ho jednoduše navýší. Je nutno si 

uvědomit, že bez navyšování limitů by tyto domácnosti přestali utrácet, což by mělo 

negativní dopad na HDP a zaměstnanost. Tyto úvěry jsou nekvalitní od samého počátku, 

protože se ani nepředpokládá, že by je domácnosti splatily. Proto je podporováno 

přesunutí ztrát na penzijní fondy a životní pojišťovny prostřednictvím sekuritizace. 

Nárůst problému souvisí s tím, že banky jsou stále ochotnější půjčovat lidem 

s menšími příjmy. Aby banky splnily své úvěrové plány, postupují při poskytování úvěru 

stále liberálněji. Banky opouštějí od hodnocení každého individuálního klienta a 

posuzování jejich platebních schopností. Celý proces vyřizování a zpracování žádosti o 
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úvěr je stále zdokonalován a zrychlován, aby byl pro potenciální dlužníky co 

nejpohodlnější. Řada úvěru se provádí na počkání na obchodním místě a v některých 

případech lze úvěr sjednat dokonce přes internetové bankovnictví bez fyzické návštěvy 

obchodního místa, mnohdy od vyřízení žádosti neuplyne ani jeden den. 

Vývoj a globalizace kapitálových trhů, integrace finančních služeb a 

technologické či finanční inovace mají za následek zvýšenou konkurenci v bankovním 

sektoru. Vysoká konkurence zvyšuje nároky a způsoby nahlížení na řízení finančních 

rizik. Postupy a metody řízení úvěrového rizika se tak v čase mění, zkvalitňují se a odráží 

aktuální podmínky na trhu. Řízení úvěrového rizika ve velkých bankách se postupem času 

vytrácí a je nahrazováno statistickými metodami. Avšak ty jsou určeny jen ke sledování 

úvěrů a nepředstavují řízení úvěrového rizika. Statistické metody stávající riziko pouze 

měří. Kdysi v řízení úvěrového rizika hrál významnou roli lidský faktor, avšak jeho 

význam se v bankovnictví zachoval pouze v malých bankách, které mohou velice dobře 

prosperovat. Ve velkých bankách lidský faktor téměř vymizel. 

V  diplomové práci se budu věnovat nejvýznamnějšímu nástroji řízení úvěrového 

rizika – úvěrovému procesu v bance, úvěrovým registrům, řízením úvěrového rizika ve 

sledované bance a kvalitě úvěrového portfolia. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je hodnocení rizik při financování retailové bankovní 

klientely. V diplomové práci se budu věnovat jednotlivým fázím úvěrového procesu, 

úvěrovým registrům, které představují stále významnější nástroj v oblasti řízení 

úvěrového rizika, analýze řízení úvěrového rizika ve sledované bance, kvalitě úvěrového 

portfolia a návrhem změn v hodnocení retailových pohledávek. 

 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

K vyhodnocení rizikovosti klienta slouží mnoho postupů, které bankám pomáhají 

úspěšně predikovat riziko nesplácení úvěrů. Tato práce je zaměřená na empirické úvěrové 

hodnocení- metoda credit scoring a posuzovací úvěrové hodnocení - manuální 

schvalování. V současné bankovní praxi jde o nejčastěji využívané metody hodnocení 

rizikovosti a bonity žadatele o úvěr. V diplomové práci je vedle deskriptivní metody 

použita i metoda analýzy, komparace, syntézy a predikce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Úvěr jako bankovní produkt 

Poskytování úvěru je jednou z hlavních činností bank. V zákoně č. 21/1992 Sb., 

o bankách ve znění pozdějších předpisů se bankami rozumějí akciové společnosti se 

sídlem v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které 

mají bankovní licenci k výkonu činnosti. Úvěrem se zde rozumí dočasné poskytnutí 

peněžní částky v jakékoliv formě. 1 

Obecně lze úvěr definovat jako vztah, který vzniká mezi zúčastněným subjekty 

v procesu návratného, časově omezeného přesunu peněžních prostředků.2 Vystupuje- li 

v tomto vztahu v pozici věřitele banka, rezultuje její činnost ve financování partnera. 

Bance z ní pak vzniká pohledávka za dlužníkem, která se promítne v aktivech bankovní 

bilance. Úvěrová aktiva jsou přitom typická problematickou likviditou a relativně 

vysokou rizikovostí. Završením operace je z pohledu banky realizace výnosu.  

Banky poskytují celou řadu úvěrů, a proto provést v obecné rovině jejich 

roztřídění není zcela jednoduché. Zařazení úvěru do různých skupin pomáhá bankám při 

posuzování jednotlivých rysů úvěrů stanovení podmínek jejich poskytování, stanovení 

úrokových sazeb a v neposlední řadě jim umožňuje zajistit vhodné krytí a časovou shodu 

úvěrových zdrojů. Zpravidla se úvěry člení dle doby splatnosti na krátkodobé do 1 roku, 

střednědobé od 1 do 4 let, dlouhodobé nad 4 roky. Podle způsobu zajištění na nezajištěné- 

nejčastěji se s nimi setkáváme u objemově drobných spotřebitelských úvěrů a zajištěné 

osobním jištěním- nejčastěji je používáno ručení nebo jištění depotní směnkou nebo 

věcným jištěním nejčastěji v podobě zástavy movitých věcí nebo hypotéky. Podle účelů 

na účelové a neúčelové, účelový úvěr může být použit např. na zásoby, oběžné prostředky 

či pohledávky. Další možné členění je dle charakteru úvěrového subjektu, s ohledem na 

ekonomický charakter příjemce úvěrových prostředků můžeme odlišit úvěry produktivní 

a spotřebitelské.   

                                                           
1Zákon č. 21/1992 Sb,. o bankách.[online][cit. 2014-04.06] Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/cast1.aspx 

2 PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 2007, s. 279.  
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Tabulka 1: Základní znaky produktivního a spotřebitelského úvěru3 

znak / úvěr produktivní spotřebitelský 

subjekt firma fyzická osoba 

finanční toky ke splácení 

úvěru 

vytváří úvěrovaný objekt příjem klienta 

způsob poskytnutí individualizovaný vysoce standardizovaný 

objem poskytnutých 

prostředků v jednotlivém 

produktu 

relativně vyšší relativně nižší 

úvěrové portfolio heterogenní homogenní 

informace pro hodnocení 

žadatele 

detailnější, obsáhlejší menší rozsah, jiný 

charakter 

 

2.1.1 Spotřebitelský úvěr 

Pod spotřebitelským úvěrem chápeme úvěrové toky, které jsou směrovány k fyzickým 

osobám, resp. domácnostem na pokrytí jejich požadavků souvisejících se spotřebou. Od 

produktivních úvěrů se zásadním způsobem liší z hlediska svého užití; u produktivních 

úvěrů plyne z úvěrového objektu cash flow, ze kterého se úvěr splácí. Naproti tomu 

spotřební úvěry slouží ke krytí spotřebních výdajů a zdrojem ke splácení spotřebních 

úvěrů je běžný příjem klienta, který zpravidla přímo nesouvisí s objektem na který je úvěr 

poskytován. Další odlišnosti produktivního a spotřebitelského úvěru uvádím v tabulce č. 

1. Spotřebitelské úvěry jsou nejčastěji děleny na revolvingové a splátkové. 

 Revolvingový úvěr – u tohoto typu úvěru čerpá klient finanční prostředky 

využitím úvěrové karty v platebních operacích a jsou splácené v dohodnutém 

režimu se stanoveným bezúročným obdobím, při jehož respektování klient 

nehradí bance z poskytnutého úvěru úroky. Revolvingovým úvěrem můžeme 

označit i kontokorentní úvěr, kde se jedná o poskytnutí úvěrového rámce na 

běžném účtu klienta. Klient může tento nastavený úvěrový rámec čerpat zcela 

automaticky a úrok platí jen z čerpané částky. Termín a způsob splácení úvěru 

zaleží na klientovi, často dochází ke splácení převodem měsíčního příjmu na účet. 

V současné době dynamická sféra spotřebitelského úvěrování nerozlišuje 

revolvingový a kontokorentní úvěr, zejména díky růstu využití platebních karet.  

 

                                                           

3 PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 2007, s. 293. 
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 Splátkový úvěr – je poskytován v bezhotovostní formě, obvykle účelově na 

nákup spotřebního zboží a služeb. Výplata peněžních prostředků z úvěru se 

provádí bezhotovostně převodem na účet klienta. Časový úsek, v němž se 

pohybuje splatnost úvěru, je vymezen krátkodobým, střednědobým i 

dlouhodobým horizontem. Nedoporučuje se, aby splatnost úvěru byla delší než 

využitelnost pořízeného spotřebního předmětu, resp. úvěr s takto konstruovanou 

splatností je považován za rizikovější. Zároveň je možné podporovat u klienta 

pozitivní vlastnické pocity požadavkem částečné participace na úhradě ceny 

pořizovaného předmětu. Jako optimální se dále jeví i časové sladění splátek 

s dlužníkovými příjmy. Splácen je pravidelnými splátkami jistiny i úroku. 

 

2.1.2 Právní úprava spotřebitelského úvěru 

Dluhové nástroje mají v jednotlivých právních systémech rozdílnou právní formu, 

přestože po ekonomické stránce je dluh jen dluhem.    

 Podle občanského zákoníku smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi 

peníze (obecně jakoukoliv věc) a dlužník se zavazuje vrátit je po uplynutí stanovené doby. 

Při půjčce peněžité lze sjednat úroky. Není to však nezbytné. Půjčku lze uzavřít tak, že 

po uplynutí dohodnuté doby dlužník vrátí pouze na počátku poskytnuté peníze tj. bez 

úroku. Mohou ji uzavřít právnické i fyzické osoby.      

 Podle obchodního zákoníku smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání 

dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se 

zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Mohou ji uzavřít 

právnické i fyzické osoby. 4        

 Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

a o změně některých zákonů, který rozšířil úpravu podmínek smluv, v nichž je sjednáván 

spotřebitelský úvěr. Další rozšíření spotřebitelských práv při uzavírání úvěrových smluv 

přinesla novela tohoto zákona, která je účinná od 25. 2. 2013. Zákon stanovuje pravidla pro 

úvěry, jejichž příjemcem je fyzická osoba, přičemž se nevztahují na následující případy:5 

                                                           

4 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování, 2009, s. 314 

5  Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů. Dostupné z 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitelsky-uver/cast1.aspx  [cit. 2013-12-12]. 
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 Na úvěry k financování nákupu nemovitosti, k vybudování, rekonstrukci nebo 

modernizaci stavby 

 Na nájemní smlouvy (na případy, kdy vlastnictví nakonec přejde na nájemce ano) 

 Na úvěry, ze kterých se neplatí úroky a další poplatky 

 Na úvěry, u nichž se nepožaduje – za předpokladu, že se příjemce úvěru zavázal 

splatit úvěr jedním plněním – placení úroku 

 Na úvěry ve formě záloh na běžném účtu 

 Na úvěry nižší než 5 000 Kč a vyšší než 1 880 000 Kč 

 Na úvěry se splatností nepřesahující tři měsíce nebo splatné nejvýše ve čtyřech 

splátkách do jednoho roku 

2.1.3 Smlouva o úvěru 

Smlouva o úvěru je uzavírána mezi věřitelem (bankou) a dlužníkem (klientem 

banky) jako příjemcem úvěru. Podstatou smlouvy je závazek věřitele, že na požádání 

dlužníka mu poskytne peněžní prostředky na straně jedné a na straně druhé závazek 

dlužníka tyto poskytnuté prostředky zaplatit včetně úroků. Smlouva je vždy uzavírána 

písemně a každá ze zúčastněných stran obdrží vždy jeden originál této podepsané 

smlouvy. 

Mezi základní náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru patří:6 

 vymezení druhu spotřebitelského úvěru 

 kontaktní údaje smluvních stran, zejména korespondenční adresa 

 doba trvání spotřebitelského úvěru, celková výše a podmínky čerpání úvěru 

 výpůjční úroková sazba a roční procentní sazba nákladů vyjádřená v procentech 

 výše, počet a četnost splátek, jež má spotřebitel provést 

 informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky 

umoření dluhu 

 případné poplatky za vedení účtů, transakce a čerpání 

                                                           

6 Příloha č. 5 k zákonu č.145/2010 Sb. ze dne 21. 4. 2010 O spotřebitelském úvěru a o změně některých 

zákonů. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_spotr_uver_legCR_57573.html 

[cit. 2013-12-12]. 
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 úroková sazba použitá v případě opožděných plateb (úrok z prodlení) 

 informace o právu na odstoupení od smlouvy, lhůtě a dalších podmínkách 

 informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru 

 informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

prostřednictvím finančního arbitra 

 všechny povinné informace v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, 

uváděné ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uvádím podrobně 

v příloze č. 1 

2.1.4 Úročení úvěru 

Úrok můžeme definovat jako cenu vyjádřenou v procentech z půjčené částky 

peněz či skutečné množství peněz zaplacené za možnost disponovat půjčenou částkou po 

určitou dobu. Skutečné množství zaplacených úroků závisí na velikosti dlužné částky, 

výši úrokové sazby vyjádřené v procentech z dlužné částky a době, po kterou se úvěrový 

obchod realizuje. Úroková sazba je obvykle stanovena v % na roční bázi (p.a.). Pokud 

není ve smlouvě stanoven režim placení úroků, jsou úroky splatné spolu se závazkem 

splatit úvěr. Jestliže lhůta pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků je delší než rok, 

jsou úroky splatné koncem každého kalendářního roku. V době kdy má být vrácen zbytek 

poskytnutých peněžních prostředků, jsou splatné i úroky, které se ho týkají. Je-li úvěr 

splácen ve splátkách, jsou v den splatnosti každé splátky splatné i úroky z této splátky. 

Standardní úroková sazba 

 inflační složka – pokrývá ztrátu věřitele plynoucí z vývoje inflace a růstu cen 

 nákladová složka – pokrývá náklady věřitele spojené s opatřením zdrojů 

 riziková složka – pokrývá možné ztráty z případně neúspěšného úvěrového 

obchodu7 

Obchodní banky mohou stanovit pevné úrokové sazby vycházející z ceny zdrojů a 

pevné odchylky. Sazby jsou neměnné po celou dobu trvání daného bankovního obchodu 

a jsou proto vhodné především pro krátkodobé obchodní případy. Stanovení pevné 

                                                           

7 PAVELKA, František; BARDOVÁ, Dagmar; OPLTOVÁ, Radka. Úvěrové obchody. 2001. s.94. 
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odchylky od pevné úrokové sazby vychází z konkrétního obchodního případu, rizik s ním 

spojených, posouzení bonity či kvality záruk. Tato odchylka vyjadřuje stupeň rizika 

klienta. 

Dalším typem jsou pohyblivé úrokové sazby, které se tvoří prostřednictvím pevné nebo 

neměnné odchylky po celou dobu obchodního případu a indikativní sazby (např. 

PRIBORu nebo LIBORu). Tyto sazby lépe odrážejí momentální cenu peněz na 

mezibankovním trhu, proto jsou pro obchodní banku i pro klienta méně rizikové, pokud 

by došlo k výraznějším pohybům úrokových sazeb. Výše úrokové sazby je ovlivněna 

několika faktory.8 

 Riziko klienta – banky si vytvářejí různé interní systémy pro hodnocení 

rizikovosti klientů a na jejich základě vytvářejí různé výše úrokových sazeb, za 

které poskytují úvěry. Rizikovější klient musí zaplatit za úvěr vyšší úrok, ten je 

kompenzací za možné riziko. 

 Lhůta splatnosti – zpravidla dlouhodobější aktiva přinesou větší výnos než 

krátkodobá aktiva. 

 Inflace – úroková sazba se mění vlivem inflace. Jestliže banka očekává, že 

v následujícím období klesne kupní síla peněz, bude požadovat od klienta vyšší 

částku. Oproti tomu má-li klient úvěr na pevně stanovenou úrokovou sazbu, je pro 

něj zvýšená inflace výhodná.  

 Strategie banky – banky si mezi sebou konkurují, snaží se přilákat investory 

vyšší úrokovou sazbou depozit, protože pro banky představují nejlevnější formu 

refinancování, což naopak může zvýšit úroky poskytnuté u úvěru. Banka musí 

neustále sledovat úrokové sazby u konkurence, aby své klienty neztratila. 

 Regulační zásahy – jsou prováděny finančními a měnovými institucemi státu, 

zvláště centrální bankou. 

 Právní prostředí – každá banka respektuje při stanovování úrokových sazeb 

                                                           

8 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. 2004, s. 83. 
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právní předpisy.  

 Daňová politika státu – úroky z úvěru jsou pro banku zdanitelnou položkou a 

pro dlužníka v rámci některých vymezených úvěrů- hypoteční úvěr a úvěr ze 

stavebního spoření daňově odečitatelnou položkou. 

2.1.4.1 Výpočet úrokové sazby 

Z ekonomického hlediska je významné rozlišení úrokových sazeb na nominální a 

reálné a efektivní. 

 Nominální úrokové sazby – úrokové sazby uváděné explicitně ve smlouvách o 

úvěru resp. vkladu. Dělí se na čistou nominální úrokovou sazbu a hrubou 

nominální úrokovou sazbu. Čistou nominální úrokovou sazbu získáme tak, že od 

hrubé sazby odečteme daňové odvody. 

 Reálná úroková sazba – nominální úroková sazba očištěna o míru inflace.  

 Efektivní úroková sazba – má-li klient možnost volby mezi několika investicemi 

či mezi různými zdroji potřebného kapitálu, bude se logicky přiklánět k možnosti, 

která pro něj přináší nejvýhodnější úrokovou sazbu. Kritériem výběru může být 

porovnání konečných hodnot uvažovaných variant na konci lhůty výpůjčky. 

Protože existuje různá délka těchto lhůt či různý počet úrokových období za rok, 

rozhodování nám usnadní převod všech uvažovaných úrokových sazeb na 

srovnatelnou základnu, zvanou efektivní úroková sazba. Ta nám umožňuje 

porovnat různé úrokové sazby za stejné časové období, avšak s různou četností 

připisování úroků. 

Způsob, kterým z daného základu vkladu či půjčky počítáme úrok, označujeme jako 

úročení. Rozlišujeme dva základní typy: 

 Jednoduché – vyplacené úroky se k původnímu kapitálu nepřičítají a dále se 

neúročí. Tento typ úročení se používá při krátkodobých obchodech, tj. kdy doba 

úročení nepřesahuje jedno úrokové období 

 Složené – úroky se připisují k vloženému kapitálu a spolu s ním se dále úročí 

(počítají se úroky z úroků) 
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Úročení lze dělit podle toho, kdy dochází k placení úroku: 

 Polhůtní úročení – úroky z vložené resp. půjčené částky jsou vyplaceny na konci 

úrokového období 

 Předlhůtní – úroky se platí na začátku úrokového období 

2.1.4.2 Roční procentní sazba nákladů 

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr se rovná současné hodnotě 

všech nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr. Výpočet roční procentní sazby nákladů na 

spotřebitelský úvěr je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po 

dohodnutou dobu a že věřitel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti. Základní 

rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů, odpovídá na ročním základě 

celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek na 

straně druhé.9 

Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle následujícího vzorce: 

 

   

kde: 

X  je RPSN, 

m  je číslo posledního čerpání, 

k  je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m, 

Ck  je částka čerpání k, 

                                                           

9 Příloha č. 5 k zákonu č.145/2010 Sb. ze dne 21. 4. 2010 O spotřebitelském úvěru a o změně některých 

zákonů. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_spotr_uver_legCR_57573.html 

[cit. 2013-12-12]. 
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tk  je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání 

a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, 

m  je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, 

l  je číslo splátky nebo platby poplatků, 

D1  je výše splátky nebo platby poplatků, 

sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání 

a datem každé splátky nebo platby poplatků. 

 

2.1.5 Prodlení fyzických osob 

Odvrácenou stranou života domácnosti na dluh je neschopnost dostat svým 

závazkům. Nejvíce problematické jsou spotřební úvěry. Spousta lidí přeceňuje své 

schopnosti své dluhy uhradit, vezmou si spotřebitelský úvěr bez hlubšího rozmyšlení, 

nespočítají si důkladně všechny náklady, často podléhají líbivé reklamě a potom svých 

činů litují. Ke svým závazkům mnoho dlužníků přistupuje nezodpovědně a často se stává, 

že se snaží staré dluhy splatit dluhy novými. Banka má v každém případě snahu se 

s dlužníkem domluvit. Jestliže klient chce svůj finanční problém řešit, banka mu většinou 

navrhne nový splátkový kalendář. Pokud se ovšem dlužník zavčas nedohodne s bankou 

na postupu splácení, začnou mu chodit upomínky k uhrazení dluhu a za každou z nich 

bance zaplatí. Do 90 dnů má banka zájem se domluvit na jiném způsobu splacení, nejdříve 

přes úvěrového pracovníka, poté přes specialisty na řešení problémových úvěrů. Banka 

průběžně telefonicky a písemně upomíná klienta, že je po splatnosti se splátkami. Pokud 

dlužník nereaguje, k určitému datu banka úvěr zesplatní, tj. dlužník ho musí uhradit 

jednorázově, v opačném případě, u spotřebních úvěrů a úvěrů bez ručitele, banka postoupí 

pohledávku vymáhací agentuře, která ji má ve správě několik měsíců, nejdéle 1 rok po 

splatnosti. Během této doby banka přistupuje k exekuci. 

2.1.5.1 Úroky z prodlení 

Klient, který svůj dluh v termínu nezaplatí, je v prodlení. Jde-li o prodlení 

s plněním peněžitého dluhu, má banka právo žádat od dlužníka vedle samotného plnění i 

úroky z prodlení. Úroky z prodlení představují zákonnou sankci a právo na úrok 
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z prodlení vzniká bance automaticky ze zákona již tím, že klient v období splatnosti 

neuhradí patřičnou peněžní částku. Úroky z prodlení jsou tzv. příslušenstvím pohledávky. 

Úroky z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení klienta do uspokojení 

pohledávky banky. Pokud není dojednána sazba úroku z prodlení, je klient povinen 

uhradit z nezaplacené částky úroky z prodlení, které jsou stanovené ve smlouvě. 

2.1.6 Splácení úvěrů 

Způsob splácení je vždy ujednán v úvěrové smlouvě a je přizpůsoben požadavkům 

klienta v souladu s podmínkami banky, která úvěr poskytuje. U spotřebitelských úvěrů se 

jedná o splácení v pravidelných měsíčních splátkách, a to buď v pravidelných 

konstantních anuitních splátkách, anebo ve splátkách s konstantním úmorem. Při splácení 

úvěrů konstantní anuitou je výše jednotlivých plateb bance v průběhu splácení stále stejná 

a mění se pouze poměr úrokové a úmorové části. Nejprve připadne větší část platby na 

placení úroků a menší část na úmor dluhu, ale s rostoucí dobou splácení, tak jak se 

postupně snižuje zůstatek dluhu, ze kterého se úroky za úrokové období počítají, se tento 

poměr mění a ke konci doby splácení připadá větší část na úmor dluhu. Při splácení úvěru 

konstantním úmorem je výše jednotlivých plateb bance v průběhu splacení odlišná. 

Úmorová část je stále stejná a mění se výše úroku v závislosti na nesplacené části úvěru. 

Tento typ splácení je pro klienta výhodnější, rychleji umořuje jistinu, a tak na úrocích 

zaplatí méně. Banky obvykle poskytují anuitní způsob splácení spotřebitelských úvěrů. 

Klienti mají ve smlouvě o úvěru dohodnutou pravidelnou měsíční splátku, formou anuity, 

která je po celou dobu trvání úvěrové smlouvy neměnná. Anuitní splátka se skládá ze 

dvou částí, z úmoru a z úroku.  
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2.2 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko spočívá v tom, že dlužník, nebo i banka nebude schopna či ochotna 

dodržet dříve sjednané podmínky obchodu a tím způsobí druhé straně finanční újmu. 

Nejčastějším případem nedodržení smluvního ujednání je nesplacení úvěru dlužníkem. 

V úvěrovém procesu je banka vystavena mnoha rizikům s různou mírou ovlivnitelnosti. 

Hlavními zásadami jsou pro banku: 

 Bezpečnost – banka financuje poskytované úvěry z vkladů přijatých od jiných 

subjektů a má vůči vkladatelům povinnost dostat závazkům z vkladových smluv 

 Likvidita – banka je povinna část nakoupených zdrojů ponechat ve formě likvidní 

rezervy, i když se tím připravuje o vyšší výnos z části přijatých vkladů 

 Rentabilita – bankovní hospodářský výsledek je závislý na optimální úrokové 

marži mezi výnosovými a nákladovými úrokovými sazbami a potřebě vytváření 

rezerv na nesplacené úvěry, případně další aktivní obchody s ohroženou 

návratností. 

Tyto tři zásady jsou určitým způsobem protichůdné, často označované jako „magický 

trojúhelník“. Management banky proto musí najít vhodnou kombinaci při určování těchto 

zásad. 

 

2.2.1 Charakteristika a příčiny úvěrového rizika 

Existují dvě skupiny příčin úvěrového rizika, a to: 

 Interní příčiny – jsou bezprostředně závislé na vlastních rozhodnutí banky a 

vyplývají tudíž z jejích špatných rozhodnutí při alokaci aktiv,  

 Externí příčiny – jsou nezávislé na rozhodnutích banky, ale jsou dány např. 

vývojem ekonomiky, politickou situací apod.10  

 

Z hlediska řízení úvěrového rizika bankou je důležité jeho rozlišování do dvou složek: 

 

                                                           

10 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 1998, s.295 
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Riziko nesplněných závazků druhou stranou – vyplývá z pravděpodobnosti vzniku 

ztráty z dané transakce: 

 riziko zákazníka – vyplývá z toho, že zákazník není schopen či ochoten splnit 

závazek vůči bance, 

 riziko země – všechny nebo většina ekonomických subjektů dané země nebudou 

schopny z určitého společného důvodu splnit své závazky vůči zahraničním 

subjektům, 

 riziko transferu – země nebude v důsledku celkového nedostatku devizových 

prostředků schopna, i přes platební schopnost subjektů v tuzemské měně, plnit 

mezinárodní závazky, 

 riziko z koncentrace – resp. riziko z nedostatečné diverzifikace aktiv - vyplývá 

pro banku z nadměrné orientace obchodů banky na určité odvětví, oblast či pouze 

malý počet klientů. 

 

Inherentní riziko produktu – je dáno výší ztráty, která vznikne bance v důsledku 

nesplnění závazku klientem či obchodním partnerem. Inherentní riziko neukazuje na 

pravděpodobnost, s jakou ztráta pro banku z daného obchodu nastane, ale vyčísluje, jaká 

bude výše této ztráty a z čeho bance vznikne: 

 riziko jistiny a úroku – znamená, že bance nebude řádně v době splatnosti 

splácen úvěr, který poskytla, včetně úroku,  

 riziko náhradního obchodu – v důsledku nesplnění sjednaného obchodu ze 

strany klienta vznikne bance otevřená pozice, kterou musí zajistit novým 

obchodem, ten však již může být uzavřen za méně výhodných podmínek. 

 platební riziko – spočívá v nevyrovnání dlužníkových závazků platbou, nebo ve 

vyrovnání až po uplynutí lhůty splatnosti.11 

2.2.2 Zdroje krytí úvěrového rizika 

V případě, že pohledávky banky nejsou stoprocentně zajištěny, vznikají bance 

z úvěrového rizika možné finanční ztráty. K zajištění těchto ztrát banka musí vytvářet 

zdroje, které ji umožní odepsat nedobytné pohledávky. Tyto zdroje se dělí následovně: 

                                                           

11 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 1998, s. 295 
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 opravné položky – jsou tvořeny na vrub nákladu banky účelově k individuálním 

úvěrovým pohledávkám, u nichž hrozí riziko jejich nesplacení. Opravné položky 

snižují hodnotu aktiv, ke kterým jsou tvořeny, a zpřesňují tak jejich hodnotu o 

očekávané ztráty s nimi spojené. Jednotlivé pohledávky jsou tedy v rozvaze banky 

vykazovány již upravené a k nim vytvořené opravné položky. Případný odpis 

nedobytné pohledávky se proto v rozsahu vytvořených opravných položek 

v rozvaze banky skutečně neprojeví, 

 rezervy – tvoří položku pasív banky. Jsou vytvářeny jako všeobecné rezervy 

k celkovému úvěrovému portfoliu banky a není možné je tedy vztahovat 

k jednotlivým pohledávkám. Banky je běžně vytvářejí ve výši určitého procenta 

z celkových pohledávek, zajištění úvěrových pohledávek, objemu vytvořených 

položek atd. Tvorba těchto rezerv je součásti nákladů banky, 

 tiché rezervy – nejsou v rozvaze banky přímo uvedené, ale vyplývají z rozdílu 

mezi oceněním určitých aktiv v rozvaze banky a jejich skutečnou tržní cenou, 

 rezervní fond – je vytvářen ze zdaněného zisku. Jeho využití je stejné jako u 

rezerv.12 

Nesplacením úvěru je ohrožena funkčnost úvěrující banky. S narůstající dobou 

opožďování splátek, či neplněním dalších povinností dlužníka narůstá riziko, že úvěr 

nebude splacen a bance hrozí reálné riziko zhoršení solventnosti a likvidity. ČNB vydala 

opatření o zásadách klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto 

pohledávkám. Úvěry jsou pro hodnocení rozděleny do skupiny standardních 

(bezproblémových) a čtyř skupin rizikových, ve kterých je banka povinna ke každému 

úvěru vytvářet rezervy na opravné položky pro případ jejich nesplácení. Minimální výše 

opravných položek je stanovena procentem z nominální hodnoty pohledávky, snížené o 

její kvalitní zajištění. 

  

                                                           

12 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 1998, s. 297 
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Tabulka 2: Klasifikace pohledávek13 

Klasifikační stupeň pole 

délky 

Doba nesplacení Minimální % výše 

opravné položky 

Standardní Max. 30 dnů Netvoří se 

Sledovaná 31 - 90 dnů 5% 

Nestandardní 91-180 dnů 20% 

Pochybná 181-365 dnů 50% 

ztrátová Více než 365 dnů 100% 

Klient banky se závazky z nesplacených úvěrů je hodnocen stejným klasifikačním 

stupněm jako jeho nejhůře hodnocená pohledávka, což v praxi znamená zpřísnění režimu 

u všech, i splacených úvěrů a povinnost ošetření vyššího rizika bankou v případě 

poskytnutí dalšího úvěru. Klasifikace pohledávek se provádí alespoň čtyřikrát do roka. 

  

                                                           

13 ZEMAN, Václav. Bankovnictví: studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia. 2008, 43 s. 
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2.3 Úvěrový proces v bance 

Cílem každé banky je dosáhnout maximální výnosnosti svých aktiv a mít zároveň pod 

kontrolou všechna rizika, která ji ohrožují. Úvěrová strategie banky může být tvořena od 

snahy po maximalizaci zisku i za cenu rizik až po minimalizaci rizik s vědomím nízké 

výnosnosti aktiv. Úvěrová strategie stanovuje základní cíle banky v úvěrové oblasti. Je 

rozdělena do závazných postupů útvarů a pracovníků včetně jejich pravomoci a 

odpovědnosti, patří zde: 

 organizace úvěrového úseku – vymezuje úvěrové pravomoci jednotlivých 

řídících stupňů banky, 

 stanovení úvěrových limitů – úvěrovým limitem se rozumí stanovení nejvyšší 

částky úvěru, kterou je banka ochotna poskytnout dlužníkovi s přihlédnutím k 

rizikům, která jsou s ním spojena. Obecně se rozlišují tři základní typy úvěrových 

limitů - limity k jednotlivým klientům a pro ekonomicky spjaté skupiny klientů, 

odvětvové limity a limity pro jednotlivé země. Za další typy lze považovat limity 

splatnosti, limity zajištění či měnové limity, které se musí při stanovování 

úvěrových limitů také zohlednit, 

 hodnocení úvěrových návrhů – minimální požadavky banky na dlužníka a 

množství dokumentace pro schválení úvěrů, požadavky na finanční a úvěrové 

analýzy, 

 stanovení ceny úvěrů – je důležitým činitelem zvyšování rizikovosti. Ke 

stanovení ceny banka využívá existující metody stanovení ceny úvěrů, 

 schvalování úvěrů – pravidla schvalování úvěrů v bance, rozdělení pravomocí a 

odpovědnosti při schvalování úvěrů, zásady scoringového hodnocení klientů, 

 sledování úvěrového rizika – způsoby sledování průběhu úvěrového procesu, 

metody analýz a hodnocení ukončených úvěrových případů, 

 vymáhání úvěrů – postupy při nesplácení úvěrů dlužníky a jejich vymáhání, 

pravidla a postupy tvorby rezerv na opravné položky za nesplacené úvěry.14 

                                                           
14 Úvod do řízení úvěrového rizika. 1994. s.45 
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2.3.1 Postup banky při poskytování spotřebitelských úvěrů 

Poskytnutí úvěru a jeho čerpání představuje množinu operací, vzájemně 

provázaných tak, aby v rámci přípravy a vlastního schvalovacího procesu byla 

eliminována většina možných rizik, případně byly nastaveny úvěrové parametry tak, aby 

vzniklá rizika ohrožovala banku co nejméně. Při schvalování úvěrů je také stanovena cena 

(úroková sazba), která odráží stupeň přijímaného rizika. Schvalovací proces usnadňuje 

komunikaci v rámci banky. Jsou do něj zapojeni pracovníci na všech úrovních, pracovníci 

na pobočkách, pracovníci úvěrových úseků, schvalovatelé a potažmo i členové 

představenstva banky. Nyní již přejděme k základním krokům úvěrového procesu. 

2.3.1.1 Zahájení jednání s klientem a prověření žadatele na obchodním místě 

Prvotní fázi úvěrového procesu v bance je zahájení jednání s klientem. Jedná se o 

velice důležitou část úvěrového procesu. Pracovník v bance zjišťuje požadavek klienta a 

následně vybere nejvhodnější bankovní produkt dle stanovených parametrů, který 

klientovi jasně a zřetelně představí a sdělí podmínky pro jeho získání. Pracovník banky 

je povinen podle zákona O Spotřebitelském úvěru informovat klienta o výši všech 

poplatků a nákladů spojených s poskytnutím a správou úvěrového produktu. Každá banka 

má stanovená pravidla úvěrové angažovanosti. Celkovou úvěrovou angažovaností se 

rozumí maximální možný nezajištěný úvěrový limit, který banka poskytne jednomu 

klientovi, přičemž přistoupením dalšího spolužadatele nebo spolužadatelů je možné tuto 

celkovou úvěrovou angažovanost zvýšit. V zájmu banky je aby si pracovník banky zjistil 

o klientovi co nejvíce informací z veřejně dostupných informačních zdrojů. K dispozici 

jsou jak interní zdroje – databáze bank, které uchovávají informace o bankovních 

produktech klienta tak externí databáze - živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, 

evidenci zcizených dokladů apod. V neposlední řadě je důležitým zdrojem informací 

internet. Klient je povinen před žádosti o úvěrový produkt předložit dva doklady 

totožnosti. U občana České republiky je prvotním dokladem platný občanský průkaz a 

druhým dokladem může být řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. U cizích 

státních příslušníků je dokladem prokazujícím totožnost nejčastěji cestovní pas, průkaz o 

povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu.  
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2.3.1.2 Zpracování žádosti o úvěr 

Další fázi úvěrového procesu je vyplnění písemné žádosti o úvěr. Žádost zahrnuje 

všechny důležité údaje, které banka vyžaduje, aby mohla zhodnotit bonitu klienta. Mezi 

základní náležitosti žádosti o úvěr patří: 

 osobní údaje o klientovi – jméno a příjemní, titul, rodné číslo, u cizinců datum 

narození, občanství, místo narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční 

adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, 

 osobní dokumenty klienta – číslo občanského průkazu u občana České republiky 

a druhý doklad totožnosti-  řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. U cizinců 

cestovní pas a povolení k pobytu, 

 sociodemografická data – společenský status (zaměstnanec, podnikatel, 

důchodce, student), rodinný stav, existence společného jmění manželů, počet členů 

v domácnosti, počet vyživovaných dětí, nejvyšší dosažené vzdělání, druh bydlení, 

délka pobytu na uvedené adrese, 

 zaměstnání klienta – jméno zaměstnavatele a jeho identifikační číslo, 

zaměstnanecký poměr na dobu určitou nebo neurčitou a délka současného 

zaměstnaneckého poměru. Dále sídlo firmy a telefonický kontakt na 

zaměstnavatele, pracovní pozice. 

 měsíční příjmy – čistý měsíční příjem, měsíční splátky a všechny ostatní výdaje 

klienta, 

 údaje o spotřebitelském úvěru – výše úvěru, počet splátek, datum splátky v 

případě pojištění úvěru varianta tohoto pojištění,  

 způsob doložení příjmu žadatele – potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, 

případně čestné prohlášení o zasílání mzdy na účet, doklad o přiznání důchodu, 

daňové přiznání za poslední zdaňovací období. 

Pracovník v bance zkontroluje správnost vyplněné žádosti, zda jsou vyplněny 

všechny požadované údaje a zda klient splnil všechny podmínky pro poskytnutí úvěru. 
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Klient svým podpisem potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, že nemá žádné 

nesplacené závazky vůči finančnímu úřadu a vůči České správě sociálního zabezpečení a 

že souhlasí se zpracováním osobních údajů.  

2.3.2 Proces schvalování spotřebitelských úvěrů 

Po podpisu klientem je žádosti o úvěr odeslána do schvalování. Žádost může být 

vyhodnocena pouze schvalovacím systémem, případně může být postoupená do 

schvalování úvěrovému pracovníkovi.  

Proces schvalování se odvíjí od typu úvěrového produktu. Záleží také na tom, zda 

se jedná o stávajícího klienta. Banky poskytují svým klientům výhodnější úvěrové 

podmínky, než tzv. walk - in klientům. Na základě historie proběhlých transakcí na 

bankovních účtech banky navrhují svým stávajícím klientům tzv. „Předschválené 

úvěrové limity“. Tyto limity jsou většinou generovány po několika měsících pravidelného 

posílání mzdy na účet klienta. Předností těchto předschválených limitů pro klienta je, že 

nemusí bance dokládat potvrzení o příjmu. Pro banku je tento proces poskytování úvěru 

nejvýhodnější, protože nevyžaduje manuální posouzení schvalovatelem.  

Rozhodnutí, zda poskytnout klientovi úvěr a za jakých podmínek je ovlivněno 

celou řadou faktorů. Banka zahrnuje do svých rozhodnutí o poskytování úvěru všechna 

známá rizika a cenové oblasti včetně dopadů aktuálních problémů se získáváním zdrojů 

pro jejich financování. Současně porovnává rizika a výnosnosti jiných aktiv s úvěrovou 

oblastí. Nejdůležitější faktory, ovlivňující schválení úvěrů: 

 Úvěruschopnost klienta – způsobilosti klienta uzavírat právoplatné obchody, 

právně účinným způsobem se tedy bance zavázat. U fyzických osob vzniká 

plnoletostí. Žadatel o úvěr, který je již klientem banky, u které následně žádá 

o úvěr, je pro banku důvěryhodnější než klient, o kterém banka nic neví 

 Úvěruhodnost klienta – schopnost klienta dostat závazkům z úvěrového vztahu 

(uhradit úroky a splátky úvěru dle podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě). 

Banka hodnotí finanční situaci klienta, především jeho příjmy a výdaje a ostatní 

nefinanční faktory jako je vzdělání, zaměstnání, informace o rodině a další 

sociodemografická data 
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 Zdroje ke splacení úvěru – vytváření dostatečných zdrojů ke splácení úvěru a 

úroku v průběhu trvání úvěrového vztahu je prvořadným kritériem pro poskytnutí 

úvěru. Primárním zdrojem ke splacení spotřebitelských úvěru je příjem plynoucí 

ze zaměstnání či jiné samostatné výdělečné činnosti. Tento příjem musí být 

očištěn o nutné platby, které klient musí platit-daně, pojištění, nájemné atd. K 

posouzení dostatečnosti příjmu se používá ukazatel podílu závazků na celkových 

příjmech: 

DIR = 
𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 𝒛𝒂 𝒎ě𝒔í𝒄

𝒉𝒓𝒖𝒃ý 𝒎ě𝒔íč𝒏í 𝒑ří𝒋𝒆𝒎
 

V čitateli zlomku celkové splatné závazky za měsíc zahrnují již platby vyplývající 

z potenciálního úvěru, nejsou zde zahrnuty výdaje na běžnou denní spotřebu. 

Ukazatel DIR nesmí přesahovat 40%15 

 Ostatní faktory – změna neovlivnitelných parametrů nadefinovaných při 

schvalování úvěru (cenové riziko), lhůta splatnosti úvěru (narůstající riziko 

v čase), poptávka po úvěrech a vliv konkurence na úrokové sazby, náklady banky 

na refinancování, pravidla úvěrové angažovanosti banky vůči klientům 

Spotřební úvěry představují u řady bank významnou složku aktivních obchodů. Od 

komerčních úvěrů se rozlišují velkým počtem jednotlivých úvěrů, které jsou poskytovány 

na mnohem menší částky. To vyžaduje relativně rychlý a jednoduchý způsob hodnocení 

rizika jednotlivých klientů. V praxi bank se setkáváme se dvěma druhy úvěrového 

hodnocení - empirické úvěrové hodnocení a posuzovací úvěrové hodnocení. 

 

 

 

 

 

                                                           

15 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 1998, s. 305 
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2.3.2.1 Empirické úvěrové hodnocení - metoda credit scoring  

Jedná se o úvěrové bodovací systémy vycházející z exaktního vyhodnocení 

relevantních údajů o klientovi na základě matematicko statistických metod. Metoda credit 

scoring je založena vyloženě na historických datech, tzn., že posuzuje nové klienty na 

základě srovnání jejich charakteristik s charakteristikami předešlých klientů. Jednotlivé 

charakteristiky mají různé bodové ohodnocení. Podstatou je roztřídění klientů dle 

dosažených bodů. Management banky provádí analýzy struktury svých klientů a 

výsledkem je bodová stupnice, v níž jsou odděleni rizikoví klienti od nerizikových. 

Změnou počtu minimálního počtu bodů může management vzápětí ovlivnit rizikovost 

nově poskytovaných úvěrů. Tato metoda se snaží eliminovat subjektivní pohled a 

zjednodušit celý úvěrový proces. 

 Problémem je, že se používají jen data od klientů, kteří v minulosti od banky 

získali úvěr, pomíjejí se ty žádosti o úvěr, které systémem nebyly schváleny. Empirické 

úvěrové hodnocení nebere v potaz na rozdíl od posuzovacích systémů současné a 

očekávané budoucí změny v ekonomických podmínkách. 

 Banky používají své interní scoringové modely, jejich podstata je všude stejná. 

Klient je v prvotní fázi prověřen v automatizovaném rozhodovacím systému banky. 

Automatizace je založena tom, že do počítačového programu jsou zapsána hodnoticí 

kritéria a na jejich základě a na základě matematických vzorců je automaticky vypočteno 

score klienta. Systém automaticky odfiltruje klienty, kteří nesplňují dané podmínky nebo 

mají negativní záznam v úvěrových registrech. Jsou zamítnutí žadatelé, se kterými má 

banka špatnou zkušenost, jako např. žadatelé kteří se pokusili o fraud nebo se dostali do 

nepovoleného debetu na běžném účtu. Dále jsou zamítnutí přeúvěrovaní žadatelé, kterým 

by načerpání dalšího úvěru neprospělo.  Mnoho klientů se totiž snaží splácet stávající 

úvěry, úvěry novými a ocitají se tak v dluhové pasti. 

Vypočtené score je srovnáno s nastaveným minimálním přijatelným score a pokud 

je výsledné score vyšší než minimální, klient je schválen k úvěrování. V tomto případě 

není nutné žádné manuální schvalování dat pracovníkem banky, který vyhodnocuje 

rizikovost žadatele. Vše je realizováno systémem automaticky.  

U scoringu je důležité brát v potaz zcela přesné nastavení, jelikož i malá chyba 

v nastavení sytému může způsobit závažné následky. Při nesprávném nastavení by 

úvěroví pracovníci byli zahrnuti žádostmi, které budou stejně zamítnuté. Při opačném 
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nastavení hrozí, že by se zamítly žádosti, které by naopak prošli druhým kolem 

schvalování. Banka by sice měla velice dobré portfolio klientů, ale zbytečně by přicházela 

o zisk, který by z poskytnutých úvěrů měla. Mnohdy platí, že určité nastavení 

scoringového sytému u jedné finanční instituce nemusí fungovat u jiné. Příčinou může 

být jiná specializace společnosti na daný segment klientů. Nastavení systému je třeba 

pravidelně aktualizovat, zdali odpovídá aktuálnímu dění na trhu a zaměřením banky. 

Scoring dělíme na aplikační a behaviorální. 

 

Aplikační scoring 

Jde o část scoringu, v níž jsou hodnoceny sociodemografické údaje klienta. 

V systému je nadefinováno, které kombinace údajů jsou nejméně rizikové. Mezi základní 

parametry patří: 

 

Rodinný stav 

 ženatý/ vdaná – z praxe lze konstatovat, že se jedná z pohledu rizika o 

nejpříznivější variantu. Selhání se zde jeví nejméně pravděpodobné 

 svobodný/ svobodná – rizikovější kategorie, většinou jde o mladší ročníky 

 rozvedený/ rozvedená – z praxe nejvíce riziková kategorie 

 Vdovec/ vdova – rizikovější kategorie, většinou jde o starší ročníky 

Vzdělání 

 vysokoškolské – nejméně riziková kategorie 

 středoškolské s maturitou – početná kategorie, riziko selhání je větší 

 odborné/ učňovské – riziková skupina obyvatel, je zapotřebí zhodnotit další 

informace o žadateli 

 základní – nejvíce riziková kategorie- často nemají přečtenou smlouvu ani 

podmínky úvěru 

Věk 

 všeobecně platí, že nejvíce rizikovou kategorii jsou žadatelé do 25 let a nad 65 let 

 

Region bydliště 

 Region bydliště je z hlediska rizikovosti rovněž podstatným faktorem a každá 

banka může mít s regiony jiné zkušenosti. Výhodou pro klienta z většího města je 
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větší pravděpodobnost nalezení nové práce v případě její neočekávané ztráty. Dle 

statistik v podílu nesplacených dluhů vede jednoznačně Ostravsko, naopak 

nejlepší morálka je v jižních Čechách a na jižní Moravě 

 

Do aplikačního scoringu se zahrnuje ještě mnoho dalších údajů o klientech, které 

vstupují do scoringového hodnocení. Jmenovitě jde např. o druh bydlení (vlastní dům/byt, 

pronajatý dům, bydlení u rodičů), druh zaměstnání, kvalita zaměstnavatele, pracovní 

poměr a jeho délka, měsíční příjem či vlastnictví telefonu atd. 

 

Behaviorální scoring 

Behaviorální scoring zkoumá historické chování žadatele zejména v úvěrové 

oblasti. Z praxe vyplývá, že když žadatel o úvěr své závazky v minulosti řádně splácel, 

dá se toto chování předpokládat i do budoucna, pokud nenastane nenadálá situace (např. 

ztráta zaměstnání, smrt). Mezi další parametry behaviorálního scoringu se řadí i 

hodnocení pohybů na účtu žadatele. Podle typu transakcí může banka rozpoznat jakého 

žadatele má před sebou. 

 Samostatné bodové hodnocení a váhy jednotlivých kritérií bývají stanoveny pro 

konkrétní segmenty spotřebních úvěrů, tj. například pro dané úvěrové nástroje (úvěrové 

karty, spotřební úvěry apod.), pro jednotlivé regiony, pro rozdílné splatnosti a pro 

rozdílné velikosti úvěrů.16 V tabulce 3 je uveden příklad bodového hodnocení: 

 

Tabulka 3: Příklad bodovacího hodnocení17 

Kritérium Body Váha, % Vážené body 

Věk 18 - 21 0 10 … 
  
  
  

22 - 29 5   

30 - 39 20   

nad 40 25   

Pohlaví muž 0 20 … 
  žena 10   

Rodinný stav svobodný/á 12 25 … 

                                                           

16 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. Praha: 2009. s. 235 

17 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. Praha: 2009. s. 235 
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ženatý/vdaná 40     
  
  

rozvedený/á 0   

ovdovělý/á 15   

Počet dětí 0 10 15 … 
  
  

1 - 2 15   

3 a více 0   

Doba zaměstnání u 
stávajícího 
zaměstnavatele 

více než 0.5 roku 0 8 … 
  
  
  

0.5 - 1 rok 8   

1 - 3 roky 15   

více než 3 roky 35   

Doba klientského vztahu více než 1 rok 3 22 … 
  
  

1 - 3 roky 18   

více než 3 roky 30   

Konečný počet bodů   100   

 

 

2.3.2.2 Vyhodnocení žádosti o úvěr 

Po automatickém scoringu se generují tyto výsledky: 

Souhlas  

Klient prošel scoringem. Odpověď potvrzuje výši poskytnutého úvěru 

Podmíněný souhlas 

 Negativní – klient prošel scoringem, ale byly mu schváleny jiné parametry úvěru 

než požadoval 

 Pozitivní – klient prošel scoringem a kromě požadovaných parametrů mu systém 

nabídne také maximální částku a dobu splatnosti, kterou je možné klientovi 

poskytnout 

Externí ověřování 

Odklad rozhodnutí – žádost se umístila do odkladu rozhodnutí do fronty pro 

manuální ověřování žádosti. Druh kontrolovaných údajů a hloubka ověření závisí na tom, 

do jaké fronty s žádosti přiřadí.  

Doplň doklady 

Historická data klienta vykazují odlišnosti v porovnání se zaslanou žádostí. Žádost 
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je nutno podložit požadovaným dokladem uvedeným v důvodu rozhodnutí žádosti (např. 

potvrzení o příjmu, občanský průkaz, výměr důchodu, výpis z běžného účtu) 

Zamítnutí 

Nejčastější důvody zamítnutí systémem: 

 limit pro zákazníka je nižší, než je min. částka úvěrového produktu, 

 klient má podle informací z bankovních a nebankovních registrů závazky po 

splatnosti vůči některé nebo několika členským bankám nebo splátkovým 

společnostem, 

 vzhledem k celkovým závazkům klienta již nelze další smlouvu poskytnout. 

 

2.3.2.3 Posuzovací úvěrové hodnocení - manuální schvalování 

Tyto systémy jsou založeny především na zkušenostech úvěrového pracovníka, 

jeho schopnostech posoudit na základě získaných údajů o klientovi schopnost a vůli 

klienta splatit poskytnutý úvěr. Úvěrový pracovník musí posoudit charakter osobní 

vlastnosti a celkovou důvěryhodnost potenciálního klienta jako partnera v úvěrovém 

obchodě. Na základě informací o jeho dosavadním osobním životě, morálních 

vlastnostech, profesionální kariéře apod., prověřit jeho vůli řádně splatit poskytnutý úvěr. 

Musí posoudit celkové majetkové poměry klienta zejména jeho schopnost po celou dobu 

trvání ze svých příjmu- vedle úhrady běžných výdajů a ostatních závazku – splácet i úvěr 

včetně úroku. Rovněž musí zhodnotit, jak tuto schopnost může ovlivnit budoucí 

ekonomický vývoj (např. pohyb úrokových sazeb, hospodářská recese apod.) 

 

Ověření žadatele a prověření žadatele v externích rejstřících 

Úvěrový pracovník ověřuje všechny předložené dokumenty především jejich 

pravost a zjišťuje informace v dostupných rejstřících. V externích databázích se zjišťuje 

mnoho informací např., jestli má žadatel živnostenské oprávnění, zda proti němu není 

vedeno trestní řízení či není v insolvenci 
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Ověření úvěrové historie žadatele 

 

 Pozitivní záznam v úvěrových registrech – v případě, že je žadatel nalezen 

v úvěrových registrech a veškeré závazky řádně splácel, je jeho záznam v registru 

evidován jako pozitivní. Takovéto klienty má banka zájem financovat. Je ovšem 

potřeba důkladně zvážit situaci klienta, kolik v současné době splácí úvěrů a zda 

je bude schopen v budoucnu stále splácet. V praxi by pozitivní záznam neměl být 

jediným hodnotícím měřítkem. Každý případ je potřeba hodnotit jednotlivě, klient 

může mít řadu revolvingových úvěrů. 

 

 Negativní záznam v registrech – klienti s negativním záznamem by měli být už 

na počátku schvalovacího procesu automaticky systémem vyřazeni. Systém bývá 

většinou nastaven tak, že schvaluje mírné prohřešky a žádost pošle do manuálního 

schvalování. Ve vnitřních předpisech banky je stanoveno, jak velké prohřešky se 

přijímají. Vzhledem k tomu, že množství negativních záznamů je stanoveno na 

určité hranici, musí každý úvěrový pracovník schválit žádost dle vlastního 

uvážení. Problémem zde může být chybné reportování banky do úvěrových 

registrů. 

 

 Bez historie v úvěrových registrech – jedná se o ideálního klienta, který v 

současné době nemá žádné úvěrové závazky, ani je v minulosti neměl. Mohou se 

zde vyskytnout dva problémy. Klient může mít závazky u organizací, které do 

registrů využívaných bankou nereportují. Jedná se především o mladší generaci, 

tyto případy se v praxi vyskytují zřídka. S klientem, který nikdy nesplácel úvěr, 

můžou nastat v budoucnu problémy. Nemá zkušenosti a nemusí vědět kolik 

financí a na jaký účet má úvěr splácet. Tyto dva problémy je při hodnocení 

důležité brát v potaz a zabývat se každou žádost individuálně. 

 

 

Ověření potvrzení o příjmu  

Potvrzení o příjmu nemusí být vždy podmínkou, každá banka má stanovený svůj 

postup, kdy si potvrzení o příjmu od klienta vyžádá a kdy nikoliv. Potvrzení o příjmu není 
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zpravidla vyžadováno u stávajících klientů, kteří mají v bance předschválený úvěrový 

limit, který se generuje na základě pravidelných měsíčních obratů na běžných účtech. 

Naopak potvrzení o příjmu je vždy vyžadováno u tzv. walk- in klientů, kteří nemají 

k bance žádný vztah. Pokud klient předloží potvrzení o příjmu, je na každé bance, jakým 

způsobem ověří pravost uvedených údajů. Ověřením se rozumí kontaktování osoby, která 

vystavila potvrzení o výši příjmu. 

 

Ověření příjmu z podnikání 

Jestliže je klient OSVČ, je nutné předložit nejnovější daňové přiznání s razítkem 

od finančního úřadu. Doklad o zaplacení daně, v případě že klientovi vznikla povinnost 

doplatit daň, a potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu. Jeden z nezbytných kroků 

je ověření, zda klient nepřerušil nebo nepozastavil podnikatelskou činnost. 

 

Ověření transakcí na žadatelově běžném účtu 

Jedná se o postup, který nelze provádět na počítači. Zde hraje úvěrový pracovník 

největší roli. Ke správnému posouzení historie proběhlých transakcí na účtu je potřeba, 

aby úvěrový pracovník měl s tímto hodnocením dlouholeté zkušenosti. Zjišťuje se zde 

mnoho užitečných informací o žadateli. Nejideálnějším případem je když se jedná o 

klienta banky a je mu na běžný účet zasílána mzda. Pro banku je to menší riziko a klient 

nemusí shánět potřebné dokumenty. 

 Z proběhlých transakcí na klientově běžném účtu se dá vyvodit pravidelné zatížení 

klientova rozpočtu. Analyzují se především transakce: 

 Exekuce 

 Platby alimentů 

 Placené nájemné 

 Platby na spoření 

 Platby na pojištění 

 Výběry z bankomatu 

 Platby za hazard 

 Mzda od zaměstnavatele 

 Platby na investice 

 Transakce platební kartou 
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2.3.2.4 Finální úvěrové rozhodnutí 

Pokud jsou schváleny všechny potřebné dokumenty, přijde na řadu rozhodnutí o 

poskytnutí či zamítnutí úvěru. Častokrát bývá žadatel z pohledu úvěrového pracovníka 

tzv. na hraně. Poté rozhodují o poskytnutí úvěru aktuálního nastavení úvěrové politiky 

banky. Zda má banka zájem poskytovat více úvěrů nebo naopak schvalovat pouze bonitní 

žadatele. Úvěrový pracovník může vzít v potaz své zkušenosti s konkrétním profilem 

klienta a může žádost o úvěr zamítnout. Schvalovací systém bývá nastaven tak, aby 

fungoval optimálně. Někdy se může úvěrový pracovník setkat s žadatelem, který nutně 

nemusí splňovat podmínky banky, ale i přesto má banka zájem úvěr klientovi schválit. 

Zde přichází na řadu výjimky z procesu schvalování. 

 

2.3.3 Spotřebitelský úvěr je schválen  

Jakmile je spotřebitelský úvěr schválen a klient souhlasí s podmínkami poskytnutí 

úvěru, dochází k podpisu smluvní dokumentace, která obsahuje tyto dokumenty: 

 předsmluvní informace 

 smlouva o úvěru 

 produktové podmínky spotřebitelského splátkového úvěru, 

 veřejné obchodní podmínky banky  

 sazebník poplatku  

 úrokový lístek. 

 pojistné podmínky pojištění úvěru 

Na základě zákona o spotřebitelském úvěru je pracovník na obchodním místě 

povinen klientovi písemně poskytnout a náležitě vysvětlit předsmluvní informace, a to 

v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy tak, aby byl klient schopen posoudit, 

zda navrhované podmínky úvěru odpovídají jeho potřebám a finanční situaci. Pokud byl 

klient s předsmluvní informací patřičně seznámen a se vším souhlasí, potvrdí tento 

souhlas podpisem. V předsmluvních informacích je rovněž uvedeno, že klient má nárok 

odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud 

klient souhlasí s podmínkami úvěru, dojde k podepsání smlouvy klientem a dvěma 
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pracovníky na obchodním místě. Čerpání peněžitých prostředků na běžný účet klienta je 

možné provést až po podpisu úvěrové smlouvy. 

 

2.3.4 Sledování a monitoring úvěrů 

Monitoring úvěru znamená pravidelné a průběžné kontrolní činnosti během 

celého úvěrového vztahu v pravidelných časových intervalech. Účelem celého procesu 

monitorování je průběžné vyhodnocování chování klienta při splácení úvěru a snižování 

rizik nesplácených úvěrů. V případě vyskytnutých nedostatků vyžaduje banka nápravu v 

souvislosti se sjednanými podmínkami ve smlouvě o úvěru. Mezi postupy banky patří 

také postoupení pohledávky do oddělení sledovaných pohledávek, kde je úvěr poté častěji 

a detailněji monitorován. U vážných případů může banka přikročit k uplatnění sankce či 

může vyžadovat bezodkladné splacení celého spotřebitelského úvěru. Jestliže klient řádně 

nesplácí delší dobu, může dojít k odstoupení banky od smlouvy, vymáhání pohledávky, 

trestnímu stíhání nebo insolvenčnímu řízení. Nejlepším způsobem, jak zmírnit počet 

problémových úvěrů je jejich předcházení a to zejména v rámci hodnocení rizik při 

financování žadatelů o spotřebitelský úvěr.  
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2.4 Úvěrové registry 

Úvěrový registr je databáze, jejímž prostřednictvím si banky mezi sebou vyměňují 

pozitivní i negativní informace o objemu úvěrů dlužníků a jejich platební morálce. 

Úvěrové registry chrání nejenom potenciální věřitele ale i potenciální dlužníky. Pokud se 

dlužníci dostanou do problému se splacením jednoho úvěru, znemožní jim registry, aby 

jim jiná instituce poskytla další úvěr, čímž by se jejich situace ještě více znesnadnila. 

V České republice existuje jeden veřejný úvěrový registr – Centrální registr úvěrů (CRÚ) 

a tři soukromé registry, kde patří Bankovní registr klientských informací (BRKI), 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a SOLUS – zájmové sdružení 

právnických osob. V registrech bankovních i nebankovních informací lze získat přesný 

počet existujících úvěrových smluv, výši jednotlivých úvěrů a splátek, historie a splacení 

těchto závazků a zajištění závazků. Registr také obsahuje údaje o tom, zda dlužník právě 

žádá o nějaký úvěr. Členové registrů aktualizují data jednou měsíčně. V roce 2005 byla 

zahájena vzájemná výměna informací mezi bankovním a nebankovním registrem 

klientských informací. Banky i splátkové a leasingové společnosti mohou hodnotit 

úvěrovou historii klienta kompletně, tzn., že banky mohou se souhlasem klienta 

vyhledávat jeho závazky vůči leasingovým a splátkovým společnostem a obráceně. 

2.4.1 Centrální registr úvěrů (CRÚ) 

Rozhodujícím registrem v České republice je centrální registr úvěrů České 

národní banky. Účastníky systému CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních 

bank, které působí na území České republiky. V tomto registru jsou evidovány informace 

o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob, vyjma bank a 

poboček zahraničních bank. Informace v registru jsou měsíčně aktualizovány. Při 

hodnocení rizika žadatele o úvěr banky využívají tento registr v případě, že klient má 

příjmy z podnikání. 

 

2.4.2 Bankovní registr klientských informací (BRKI) 

Tento registr eviduje záznamy o fyzických osobách včetně fyzických osobách 

podnikatelích, kteří mají nebo měli úvěr u banky nebo stavební spořitelny. Registr 
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zaznamenává historii splácení úvěrů i problémy se splátkami. Jeho uživateli jsou všechny 

významné banky, které v České republice působí. Registr vznikl v roce 2002. Registr 

spravuje společnost CCB-Czech Credit Bureau, a.s. 

2.4.3 Nebankovní registr klientských informací (NRKI) 

Tento registr eviduje informace od splátkových a úvěrových společností včetně 

leasingových společností. Registr se týká fyzických i právnických osob. Jeho uživateli 

jsou zejména leasingové společnosti. Oproti bankovnímu registru musí každý klient 

podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Vznikl v roce 2004 a jsou v něm 

informace o splacených i nesplacených úvěrech. Registr spravuje společnost CCB-Czech 

Credit Bureau, a.s. 

2.4.5 SOLUS 

Název tohoto registru vznikl složením počátečních písmen z původního názvu: 

Sdružení na ochranu leasingu, úvěru spotřebitelům. SOLUS soustřeďuje údaje o 

neplatících klientech splátkových společností, mobilních operátorů a některých bank. 

V registru jsou dlužníci, kteří nespláceli závazek více než 90 dnů. K zařazení do registrů 

dává klient informovaný souhlas. Záznam o dlužníkovi je smazán tři roky poté, co splatí 

své závazky. Sdružení bylo založeno v roce 1999. Právem nahlédnout do seznamu 

disponují pouze členské společnosti. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Vývoj spotřebních úvěrů v ČR 

Dle České národní banky se celková zadluženost blíží 1,1 bilionu korun. Spotřební 

úvěry  tvoří maximálně pětinu celkového objemu úvěrů domácností. Úvěry poskytnuté 

obyvatelstvu se zvýšily v roce 2013 o 4,5 %, přičemž největší podíl mají poskytnuté 

hypoteční úvěry obyvatelstvu. Tento trend je dán nízkými úrokovými sazbami, nižšími 

cenami nemovitostí a rovněž stále relativně mladým portfoliem hypoték v bankách. 

Oživení se dostavilo rovněž v segmentu spotřebitelských úvěrů, kdy celkový objem roste 

od poloviny roku 2013. Naopak celkově menší objem úvěrů je zaznamenán u 

kontokorentních úvěrů a pohledávek z karet. Objem nově uzavřených úvěrů je meziročně 

vyšší o 27,7 % u úvěrů na spotřebu a o 19,4 % vyšší u úvěrů na nákup bytových 

nemovitostí. Tato vypovídací hodnota je limitovaná, neboť jsou statistiky zkreslené 

podílem konsolidace a refinancování stávajících závazků. 

Tabulka 4: Poskytnuté úvěry k 31. 12. 201318 

Typ úvěrů Absolutní výše (mld. Kč) Meziroční změna 

Úvěry obyvatelstvu 1092,4 4,53% 

Debetní zůstatky na BÚ 12,1 -5,32% 

Pohledávky z karet 24,6 -4,81% 

Spotřebitelské úvěry 158,7 1,68% 

Úvěry na bydlení 852,3 5,23% 

Ostatní 44,7 10,73% 

 

Z grafu 1 je zřetelné, že podíl poskytnutých spotřebitelských úvěrů rapidně rostl 

v letech 2008 až 2010 a obdobně rostl i trend spotřebitelských úvěrů v selhání. Co se týče 

kvality úvěrového portfolia, je stav za rok 2013 příznivější, než za rok 2012. V průběhu 

roku 2013 podíl úvěru v selhání osciloval mezi 9,9% a 10,2%. Občané České republiky 

si od bank půjčují stále častěji a jedním z nejoblíbenějších typů jsou právě spotřebitelské 

úvěry. V současné době se rozmáhá trend refinancovaní úvěrů a častější využívání 

kreditních karet - podle Sdružení pro bankovní karty ČR bylo v roce 2013 vydáno 2,23 

miliónu kreditních karet.  

                                                           

18 Zdroj: vlastní zpracování dle České bankovní asociace, dostupné online 
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Graf 1: Vývoj spotřebních úvěrů v České republice (mil. Kč)19 

Úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů jsou vyšší ve srovnání s hypotečními 

úvěry nebo řádnými úvěry ze stavebního spoření. Průměrný úrok u spotřebitelských úvěrů 

v roce 2013 podle ČNB činí 14,00 % a RPSN 14,92 %, přičemž na vyspělých evropských 

trzích je to méně než 10 %.  

 

 

Graf 2: Vývoj průměrné úrokové sazby a RPSN20 

                                                           

19 Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, databáze časových řad ARAD, online 

20 Zdroj: vlastní zpracování dle České bankovní asociace, dostupné online 
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3.2 Kvalita úvěrového portfolia bank 

Banka musí mít vytvořený propracovaný systém sledování kvality úvěrového 

portfolia a mít zjištěnou jeho pravidelnou kontrolu v čase. Ukazatele kvality úvěrových 

aktiv poměřují objem vytvořených rezerv a opravných položek k základně, z níž jsou 

tvořeny, tedy k úvěrovým pohledávkám. Účetně zachycována tvorba rezerv a opravných 

položek je vyjádřením rizikovosti prodaných úvěrových pohledávek. Platí, že tvorba 

opravných položek souvisí vždy s očekávanou ztrátou z pohledávky. Rezervy může banka 

tvořit ke skupině standardních pohledávek, zatímco opravné položky dočasně snižuji 

účetní hodnotu úvěrové pohledávky a banka je povinna je tvořit ke skupinám sledovaných 

a ohrožených pohledávek v souladu s opatřením ČNB. Významné je sledování těchto 

ukazatelů v časové řadě, protože vypovídá o změně kvality úvěrového portfolia banky. 

Mezi hlavní ukazatele patří:21 

 

 

 

Tabulka 5: Kvalita pohledávek investičního portfolia22 

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ka 1,87 2,58 2,99 2,88 2,85 2,92 

Ko 6,35 9,03 9,43 8,75 8,64 9,02 

Kz 1,50 1,89 2,56 2,79 2,96 3,11 

Ukazatel Ka tedy podíl opravných položek a celkových pohledávek dosáhl 

nejvyšších hodnot v roce 2009 a posléze 2010. Tento růst může být zapříčiněn finanční 

krizí a z toho vyplývající špatné ekonomické situace, resp. platební schopnost klientů. 

                                                           

21 Kašparovská Vlasta a kol.,Ŕízení obchodních bank,2006, str.32 

22 Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, databáze časových řad ARAD, online 
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Tento stav se podepsal na rozřazení úvěru do hůře klasifikovaných pohledávek a 

vytváření dalších opravných položek. V dalších dvou letech vidíme mírný pokles na 2,85 

a v roce 2013 mírný nárůst na 2,92. U ukazatele Ko můžeme pozorovat obdobný 

vývojový trend. V roce 2013 se Ko pohyboval okolo 9,02. 

V případě ztrátových pohledávek pozorujeme nárůst hodnot ukazatele Kz až na 

hodnotu 3,11 v roce 2013. Tento stav by mohl vzhledem ke každoročně rostoucímu 

objemu celkových pohledávek, a tedy i každoročnímu nárůstů ztrátových pohledávek 

výstražným znamením pro vedení bank. 

Vyhláška ČNB 123/2007 Sb., se zabývá klasifikací pohledávek z finančních 

činností a vytvářením opravných položek a je využívána při hodnocení kvality 

bankovního úvěrového portfolia. Následující graf představuje aktuální stav 

klasifikovaných klientských úvěru k 31. 11. 2013. Největší podíl vytváří standardní 

úvěry. 

 

 

Graf 3: Bankovní úvěrové portfolio dle kategorizace ČNB23 

 

V následujícím grafu uvádím vývoj klasifikovaných pohledávek za posledních 6 

let. U všech je znát poklesnutí během let 2009 a 2010 vyjma ztrátových pohledávek, u 

                                                           

23 Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, databáze časových řad ARAD, online 
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kterých převažuje rostoucí trend a sledovaných pohledávek, které se od roku 2012 také 

zvyšují. 

 

Graf 4: Vývoj klasifikovaných pohledávek (v mil. Kč)24 

  

                                                           

24 Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, databáze časových řad ARAD, online 
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3.3 Analýza řízení úvěrového rizika ve sledované bance  

Sledovaná banka patří mezi největší české peněžní ústavy, působí v ČR od roku 

1998. Svoje služby orientuje na fyzické osoby i malé a střední podniky. Na konci roku 

2012 disponovala sítí 260 obchodních míst, provozovala celkem 706 bankomatů a její 

počet klientů je přes jeden milion. Banka staví při posilování své pozice na mezinárodně 

uznávaných hodnotách společnosti. To jí pomáhá být bankou s výrazným klientským 

přístupem a peněžním ústavem, který na českém finančním trhu určuje kvalitu služeb. 

 

Tabulka 6: Vybrané základní ekonomické ukazatele25 
(tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 

Bilanční 

suma 

134 945 078 139 620 362 140 918 673 141 041 425 

Vlastní 

kapitál 

22 732 644 25 986 919 29 809 746 33 839 403 

Úvěry 

klientům 

94 576 377 95 261 696 96 302 052 96  927 505 

Čistý zisk 2 128 964 3 217 511 3 898 998 3 816 802 

(%)     

Rentabilita 

průměrného 

kapitálu 

(ROAE) 

9,3 12,3 13,07 11,2 

Rentabilita 

průměrných 

aktiv 

(ROAA) 

1,57 2,3 2,71 2,73 

 

V tabulce uvádím základní ekonomické ukazatele sledované banky, uvedené 

údaje a výsledky jsou nekonsolidované. Jedná se tedy pouze o údaje za banku nikoliv za 

celou mateřskou skupinu zahrnující všechny dceřiné společnosti. 

 Bilanční suma podobně jako vlastní kapitál banky vykazuje v posledních 4 letech 

neustálý rostoucí trend a podobný vývoj lze předpokládat i v budoucnu. V roce 2012 

                                                           

25 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 
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držela banka aktiva v hodnotě 141 mld. Kč a vlastní kapitál dosáhl hodnoty přes 33 mld. 

Kč. Dále je velmi významným trendem zvyšování poskytnutých úvěrů klientům. Banka 

poskytla v roce 2012 klientské úvěry v hodnotě 96mld. Kč. Co se týká výsledku 

hospodaření, zaznamenala banka pokles v roce 2009 a mírný pokles i v roce 2012, kdy 

čistý zisk činil 3816 mil. Kč. Ukazatele rentability vykazují obdobné poklesy jako je 

vývoj čistého zisku v roce 2009 a 2012. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu u 

banky je dlouhodobě o několik procentních bodů pod průměrem celého bankovního 

sektoru. V průběhu roku 2012 se ROAE za celý bankovní sektor pohyboval okolo 20%, 

u banky to bylo pouze 11,2%. Naopak u rentability průměrných aktiv banka ve srovnání 

s celým sektorem dosahuje dlouhodobě nadprůměrných výsledků. V roce 2012 byl 

ROAA za bankovní sektor 1,39 a za sledovanou banku 2,73. 

Tabulka 7: Úvěrové portfolio26 
Tis. Kč 2009 2010 2011 2012 

Pohledávky 

za bankami 

17 707 748 15 663 357 12 457 124 3 837 520 

Úvěry a 

pohledávky 

za klienty 

96 576 377 97 261 696 96 302 052 96 327 505 

 

Úvěrové portfolio je složeno ze dvou položek. Jedná se o pohledávky za bankami 

a úvěry a pohledávky za klienty. Obě tyto položky mají významný podíl při hodnocení 

kvality úvěrového portfolia. Z tabulky lze vypozorovat trend, který pokračuje již 

z předchozích let, a je jim každoroční pokles pohledávek za bankami a naopak nárůst 

úvěrů a pohledávek za klienty. Vzhledem ke struktuře a způsobu zajištění nenesou 

pohledávky za bankami prakticky žádné úvěrové riziko. Naopak úvěry a pohledávky za 

klienty tvoří daleko rizikovější složku úvěrového portfolia. 

Následující graf představuje rozdělení úvěrů banky dle klasifikace ČNB 

za poslední tři roky. Předchozí roky se vyznačovaly výrazným navyšováním podílu 

standardních úvěrů a každoročním zvyšováním kvality úvěrového portfolia, v předešlých 

třech letech se tento trend pozastavil. Od roku 2010 se podíl standardních úvěrů vyskytuje 

                                                           

26 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 
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každý rok okolo 80%. U ostatních klasifikovaných úvěrů lze zpozorovat za poslední tři 

roky mírný nárůst ztrátových úvěrů a sledovaných úvěrů. 

 

 

Graf 5: Vývoj úvěrového portfolia27 

 

 

Tabulka 8: Poměrové ukazatele kvality úvěrového portfolia28 
% 2009 2010 

 

2011 2012 

Ka 8,28 12,1 12,2 12,4 

Ko 7,75 8,4 7,5 7,4 

Kz 8,3 12,1 11,9 12,6 

 

V tabulce jsem vypočítala poměrové ukazatele kvality úvěrového portfolia 

sledované banky. Poměr opravných položek k úvěrům a celkových úvěrových 

pohledávek ke klientům se poslední tři roky pohybuje okolo 12%, což výrazně převyšuje 

hodnoty za celý bankovní sektor. To je způsobeno jak větším objemem klasifikovaných 

pohledávek, tak obezřetnějším přístupem k úvěrovému riziku. Podíl sledovaných 

nestandardních a pochybných pohledávek vůči celkovým úvěrům se pohybuje 

                                                           

27 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 

28 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 
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dlouhodobě kolem 8%. Při srovnání s celým bankovním sektorem kolísají tyto hodnoty 

jak nad tak pod průměrem. 

Podíl ztrátových pohledávek vykazuje v posledních letech mírně rostoucí trend. Hodnoty 

se každoročně pohybují vysoko nad průměrem za celý bankovní sektor. 

 

Tabulka 9: Pohledávky za klienty podle sektoru29 
Tis. Kč 2011 2012 

Finanční 

organizace 

617 653 769 625 

Nefinanční 

organizace 

23 281 011 26 055 960 

Vládní sektor 72 510 64 215 

Neziskové 

organizace 

4 369 4 826 

FOP 7 458 538 7 603 924 

Obyvatelstvo 78 621 608 75 485 882 

Nerezidenti 13 771 16 272 

 

Při řízení úvěrového rizika tvoří poskytnuté úvěry klientům nezajímavější 

položku. Banka dělí své klienty do několika základních sektorů. Nejvýznamnější podíl, 

přesně 68% úvěrů, byl poskytnut sektoru občanů. Dalším výrazným sektorem jsou 

nefinanční organizace - 24% a fyzické osoby podnikatelé - 7%, Nejméně úvěrů banka 

poskytla finančním organizacím, vládnímu sektoru, nerezidentům a neziskovým 

organizacím. 

Tabulka 10: Analýza pohledávek za klienty podle druhu zajištění30 

Tis. Kč 
Osobní 

ručení 

Bank. 

Záruky 

Zástavní 

právo 

Záruky 

společností 

Směnečné 

ruční 

Zajištění 

v držení 

banky 

Nezajištěno Celkem 

Obyv. 564 - 19224386 403569 - - 55857363 75485882 

  

Co se zajištění úvěrového rizika týká, používá sledovaná banka několik druhů 

zajišťovacích instrumentů při financování obyvatelstva. Nejpoužívanější prostředek 

                                                           

29 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 

30 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 
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zajištění je zástavní právo, které se pohybuje okolo 25% z celkových pohledávek banky 

vůči obyvatelstvu. Nezajištěné úvěry tvoří 73%, zbylé dvě procenta pak osobní ručení a 

záruky společnosti. Struktura zajištění vypadá velice podobně v několika posledních 

letech. 

 

Graf 6: Odepsané a prodané pohledávky obyvatelstvu (v tis. Kč)31 

Z grafu vyplývá, že objem poskytnutých úvěrů obyvatelstvu v posledních třech 

letech mírně klesá, zatímco prodané úvěry v roce 2011 výrazně vzrostly o 32%, v roce 

2010 pak mírně klesly o 6% 

3.3.1 Přístup banky k úvěrovému riziku 

Řízení rizik obsahuje kontrolu rizik spojených se všemi obchodními činnostmi 

banky a zaručuje, že akceptovatelná rizika jsou v souladu s obezřetnostními limity. 

Velikost rizika je měřena z hlediska dopadu na hodnotu aktiv a na ziskovost banky. Banka 

posuzuje možné důsledky změn tržního a makroekonomického prostředí a rovněž změny 

úvěrové bonity klientů na své podnikání. Při řízení rizik banky hraje důležitou roli 

odbornost a zkušenost zaměstnanců, organizační oddělení neslučitelných pravomocí a 

odpovědností a využívání sofistikovaných analytických nástrojů a technologií. Spojení 

obezřetného přístupu, analytických dovedností a technologií společně s plněním 

procesních postupů podporuje úspěšnost banky a stabilitu jejich hospodářských výsledků.  

                                                           

31 Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy sledované banky 
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Úvěrovému riziku banka čelí především v případě poskytnutých úvěrů, nepovolených 

debetů na běžných účtech, vystavených záruk, akreditivů a mezibankovních obchodů. 

Oblast řízení úvěrového rizika v bance je rozčleněna na dva úseky.  

 

3.3.1.2 Podnikové expozice  

Pojímají úvěrové riziko spojené s poskytnutými úvěry vůči malým podnikům, 

kterým jsou úvěry schvalovány jednotlivě, a dále pak s poskytnutými úvěry vůči bankám 

a institucím. Zvláštní oblastí jsou hypoteční úvěry, které se řadí mezi retailové expozice, 

ale mnoho aplikovaných procesů a metod se řadí do části podnikových expozic. 

Banka má zavedený interní ratingový model pro schvalování úvěrů podnikovým 

klientům. Ratingový model obsahuje 9 ratingových tříd pro úvěry bez selhání a jednu 

třídu pro úvěry v selhání, jeho predikční schopnost je validována každý rok a možné 

obměny modelu navrhuje oddělení risku. Úvěry podnikovým klientům jsou jednotlivě 

posuzovány a schváleny vždy dvěma pracovníky s příslušnou kompetencí. Tyto 

kompetence se stanovují individuálně, odvíjí se od výše poskytnutého úvěru, interního 

ratingu dlužníka, splatnosti a zajištění. Předmětem analýzy je především finanční situace 

potenciálního klienta a externí zdroje dat včetně úvěrových registrů. 

Banka má svůj interní model pro proces schvalování a správy podnikových 

klientů, který ulehčuje vytváření úvěrových návrhu, propojuje je s datovými sklady a 

ukládá potřebné data. Prostřednictvím tohoto modelu jsou k dispozici i data pro finanční 

analýzu včetně interního ratingu. Podnikové úvěry jsou pravidelně monitorovány 

jednotlivě i na portfoliové bázi. Oddělení pro monitoring úvěrů sleduje pravidelně 

poskytnuté úvěry a rozhoduje o návrhu na změnu kategorizace dle vyhlášky. Zprávy o 

kvalitě podnikových úvěrů kontroluje každý měsíc oddělení risku, případně prozkoumává 

vybrané podnikové úvěry. Oddělení pro správu pohledávek se stará o pohledávky, jejichž 

návratnost je v ohrožení, vyjednává s dlužníky o možných alternativách včetně 

restrukturalizace pohledávek, stará se o právní postupy k uskutečnění zajištění, případně 

o vymáhání pohledávek soudní cestou nebo jejich prodejem. Oddělení pro správu 

pohledávek také zastupuje banku v radách věřitelů v případě konkurzů uvalených na 

dlužníky. 
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3.3.1.3 Retailové expozice  

Pojímají úvěrové riziko spojené s  úvěry vůči fyzickým osobám, fyzickým osobám 

podnikatelům a malým podnikům, kterým jsou úvěry poskytovány na základě 

automatického schvalování. Pro schválení úvěrů se aplikují interní scoringové modely. 

Tyto statistické modely roztřiďují klienty do kategorií stejnorodých expozic a vycházejí 

ze socio-demografických a behaviorálních údajů. Využívají se dva typy scoringu 

aplikační a behaviorální scoring. Aplikační scoring vyhodnocuje osobní údaje klienta, 

údaje o jeho chování v bance a informace o klientovi z přístupných externích zdrojů, 

zejména úvěrových registrů. Model bere v potaz úvěrové riziko přímo v momentu 

schvalování úvěrové žádosti a aplikuje se v případech aktivní žádosti klienta o 

financování. Posouzení údajů z úvěrových registrů představuje jeden z nejvýznamnějších 

faktorů ovlivňující hodnocení žádosti o úvěr, a to především v segmentu fyzických osob.   

Oproti tomu behaviorální scoring vyhodnocuje informace o dosavadním chování klienta 

v bance a je využíván pro aktivní nabídku financování klienta ze strany banky. Tento typ 

scoringu je také používán pro běžnou aktualizaci pravděpodobnosti selhání všech 

klientských angažovaností. Strategie schvalování stanovuje oddělení risku. Určení 

zaměstnanci zde mohou individuálně schválit expozice, které neprojdou procesem 

automatického schvalování. Vývoj těchto scoringových modelů a schvalovacích strategií 

a monitoring jejich predikčních schopností má na starost oddělení risku. Modely jsou 

každoročně aktualizovány, oddělení risku pravidelně monitoruje jednotlivá retailová 

portfolia a zprávy o kvalitě retailových portfolií jsou předkládány na oddělení pro řízení 

úvěrových rizik.  

 

3.3.1.4 Kategorizace pohledávek 

Banka zařazuje pohledávky do jednotlivých kategorií v souladu s vyhláškou ČNB 

č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstvech a obchodnících s cennými papíry. Toto členění je následující: 
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Pohledávky bez selhání dlužníka 

Pohledávky bez selhání dlužníka banka zařazuje do těchto podkategorií: 

 Standardní pohledávky – zde se řadí pohledávky, u kterých splátky jistiny a 

příslušenství jsou řádně hrazeny, nejsou po splatnosti déle než 30 dní, nebyly 

v posledních dvou letech restrukturalizovány, banka má dostatek informací o 

finanční situaci klienta, 

 Sledované pohledávky – zde se řadí pohledávky, jejichž splacení je 

pravděpodobné, splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s dílčími 

problémy, nejsou po splatnosti déle než 90 dní, pohledávky nebyly v posledních 

šesti měsících restrukturalizovány. Banka nemá dostatek informací o finanční 

situaci dlužníka déle než 30 dnů. Klientovi byl učiněn odklad splátek 

spotřebitelského úvěru před více než 12 měsíci a méně než 30 měsíci. 

 

Pohledávky se selháním dlužníka 

Pohledávky se selháním dlužníka se považují za ohrožené pohledávky. Banka je 

zařazuje do těchto podkategorií: 

 Nestandardní pohledávky – zde se řadí pohledávky, jejichž úplné splacení je 

nejisté, částečné splacení je však vysoce pravděpodobné, splátky jistiny nebo 

příslušenství jsou hrazeny s problémy, nejsou po splatnosti déle než 180 dní. 

Pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována, klientovi byl 

proveden odklad splátek spotřebitelského úvěru před méně než 12 měsíci. 

 Pochybné pohledávky – zde se řadí pohledávky, jejichž úplné splacení je vysoce 

nepravděpodobné, částečné splacení je možné a pravděpodobné, splátky jistiny 

nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, nejsou po splatnosti déle než 360 dní. 

Pohledávka za dlužníkem, u něhož došlo k rozhodnutí soudu o řešení úpadku 

formou oddlužení nebo reorganizace. 

 Ztrátové pohledávky – zde se řadí pohledávky, jejichž splacení je nemožné. 

Předpokládá se, že tato pohledávka nebude uhrazena nebo bude uhrazena jen 

z části. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou po splatnosti déle než 360 dní. 

Pohledávka za dlužníkem, který je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení. 

Kategorizace byla v bance v roce 2012 prováděna denně a předmětem hodnocení 

bylo zejména: plnění dluhové služby, finanční situace dlužníka, plnění informační 
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povinnosti vůči bance, provedení či neprovedení restrukturalizace dluhu, 

prohlášení konkurzu nebo povolení oddlužení či reorganizace nebo vyrovnání na 

dlužníkův majetek. 

 

Opravné položky jsou vypočítávány v souladu s vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. 

v platném znění. Pro výpočet opravných položek banka používá metodu koeficientů u 

individuálně schválených úvěrů malýma středním podnikatelům, hypotečním a 

zajištěným konsolidovaným úvěrům a statistické metody u nezajištěných produktu, ty 

vycházejí ze statistických modelů vytvořených podle vyhlášky.  

 

3.3.1.5 Modely měření úvěrového rizika 

Modely berou v potaz historické chování jednotlivých produktových řad. 

Očekávané platby jsou diskontovány s užitím průměrné smluvní sazby pro jednotlivé 

produkty. Jelikož se jednotlivé produkty povahou liší, využívá banka pro výpočet tyto 

přístupy: 

 

Modely pro nezajištěné uzavřené úvěry a restrukturalizaci problémových 

pohledávek 

 Standardní pohledávky – koeficient krytí standardních pohledávek se určuje 

z pravděpodobnosti selhání očištěné o diskontované peněžní toky přijaté od 

momentu selhání. Pravděpodobnost selhání se vytváří dle doby identifikace 

ztráty, která byla vymezena na půl roku. 

 Sledované pohledávky a pohledávky se selháním dlužníka – pro individuální 

kategorii se stanovuje procento pohledávek, které nejsou v určitém období 

splaceny. Splácení pohledávek je sledováno v průběhu životního cyklu produktu 

v délce 2 let. Takto stanovené procento splacení je diskontováno za využití 

průměrné úrokové sazby pro dané portfolio a aplikováno jako koeficient krytí na 

konkrétní kategorii pohledávek. 
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Modely pro nezajištěné revolvingové úvěry 

 Standardní pohledávky – Koeficient krytí pro standardní pohledávky se určuje 

z hrubého krytí a procenta diskontovaných výnosů. Pravděpodobnost selhání se 

určuje podle období určené ztráty, které bylo určeno na půl roku. 

 

 Sledované pohledávky a pohledávky se selháním dlužníka – pozorují se 

přesunutí mezi kategoriemi se selháním ve vývoji 2 let. Vypočítává se procento 

pohledávek, které se v průběhu určeného období přemístily do kategorie 

pochybných nebo ztrátových pohledávek. Model ukazuje postupný vzorec 

splacení pohledávek u úvěrů, jejichž plné splacení bylo na začátku období 

vymoženo. Vypočítané krytí pro tyto úvěry představuje, jaký poměr těchto 

pohledávek je splacen v průběhu 2 let. Toto procento je diskontováno průměrnou 

úrokovou sazbou daného portfolia. Statistické modely se přezkoumávají alespoň 

jednou ročně. Výsledky přezkoumání a případné změny modelů jsou postupovány 

na oddělení řízení úvěrového rizika ke schválení. 

 

Počáteční fázi vymáhání zajišťuje oddělení pro správu pohledávek. Nevyřeší-li se 

případ do 90 dnů po splatnosti, jsou pohledávky z automaticky schvalovaných úvěrů 

převedeny na oddělení pro vymáhání pohledávek. Při vymáhání jsou využívány rovněž 

externí agentury pro vymáhání nebo jsou pohledávky prodávány. 
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4 NÁVRH ZMĚN V HODNOCENÍ RETAILOVÝCH 

POHLEDÁVEK 

Hlavním cílem sledování retailových pohledávek je pravidelné kontrolování a 

hodnocení rizikovosti úvěrového portfolia. Cílem je celkový přehled o stávající 

rizikovosti tohoto portfolia v daném členění a rovněž o jejím vývoji v jednotlivých 

sledovaných segmentech. Proces lze rozdělit na tři fáze: preventivní fáze, řešení 

standardních a sledovaných pohledávek, vymáhání ohrožených pohledávek 

Můj návrh řešení retailových pohledávek vyčleňuje především fázi preventivní a 

zaměřuje se na pohledávky sledované a standardní, budou se využívat jak současné 

ověřené postupy, tak postupy nové či modifikované.  

4.1 Preventivní fáze  

Období, kdy klient ještě nevstoupil do prodlení se splátkami. Tato fáze je pro 

banku nejvýznamnější, jejím cílem je předcházení postoupení pohledávek do 

klasifikovaných tříd.  

Návrhem v této fázi je upozornit v předstihu vybrané klienty na blížící se termín 

splátky a předcházet tak vzniku pohledávky po splatnosti. Kritériem výběru bude limit 

stanovený na základě úvěrové angažovanosti- 300 000- 400 000 Kč.  A klienti, u kterých 

bude zaregistrována určitá pochybnost z nedodržení termínu splátky. Tato nejistota se 

může opírat o historickou zkušenost s příslušným klientem. Z praxe vyplývá, že když 

klient své závazky v minulosti řádně splácel, dá se tohle chování předpokládat i do 

budoucna. Rovněž se hodnotí pohyby na účtu žadatele. Podle typu transakcí může banka 

rozpoznat, jak rizikového žadatele o úvěr má před sebou. 

Vhodnými navrhovanými nástroji jsou SMS a e-mailové zprávy upozorňující 

klienta na blížící se termín splátky. Pro hodnocení úspěšnosti tohoto nástroje se bude 

monitorovat počet odeslaných upozorňovací SMS zpráv a e-mailu, předmětem sledování 

bude počet klientů, kteří byli takto upozorněni, a přesto u nich sledovaná banka eviduje 

pohledávku po splatnosti. Dále objemy souvisejících pohledávek a jejich vývoj. Je nutno 

brát v potaz i nákladovou stránku, která by měla být při implementaci a vyvozených 

závěrech zohledněna. 
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4.2 Návrh interního hodnocení 

Proces vzniku problémových úvěru v zásadě kopíruje proces, jakým se dlužník 

dostává do problému. Úvěr se obvykle nestává problémovým najednou, ale postupně, 

s průběhem zhoršování finanční situace dlužníka nebo s poklesem jeho platební kázně. 

Problémovost úvěrového obchodu se hodnotí zejména podle: 

 

4.2.1 Hlediska míry zpoždění v plnění povinnosti klienta vůči bance 

 Placení úroku, splátky jistiny a poplatků souvisejících se správou úvěru – 

nesplácením úvěrů je reálně ohrožovaná funkčnost banky. Čím je doba 

zpožďování delší, tím je úvěr problémovější a tím větší je nebezpečí, že se 

úvěrující banka sama dostane do problému. 

 

 Podávání informací klientem – informace které vyžaduje banka pro hodnocení 

jeho bonity a bonity úvěrového obchodu- včasnost nebo naopak prodleva při 

podávání informací klientem které banka vyžaduje, aby mohla pravidelně 

hodnotit vývoj úvěrového obchodu, jejich úplnost nebo neúplnost včetně jejich 

pravdivosti, je jedním z prvních významných varovných signálu vzniku možných 

budoucích problému. Kromě toho že se banka se nachází v nejistotě, může takové 

zpožďování v dodávkách informací znamenat, že klient zřejmě nehodlá s bankou 

příliš komunikovat a ve svých důsledcích pak ani spolupracovat v případě vzniku 

skutečných problémů.  

 

4.2.2 Hlediska míry úplnosti plnění závazů klienta vůči bance 

Jedná se o hledisko odhadu pravděpodobnosti, zda klient zaplatí své veškeré 

závazky vůči bance. Toto hledisko je velmi významné pro odhad potřeby tvorby rezerv 

pro případ neúplného nebo žádného plnění závazků klienta vůči bance -zejména 

splatných úroků, vlastního úvěru a poplatků. 

  Úvěry, u nichž jsou úroky, poplatky za správu úvěru i úmor placeny 

v dohodnutých termínech, v dohodnutých termínech, v nichž jsou podávaný informace o 

ekonomické situaci dlužníka, existuje pravděpodobnost řádného zaplacení všech 
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závazků, se zařazují do skupiny úvěru standardních. Ostatní úvěry pak do skupiny úvěru 

problémových resp. klasifikovaných, kde se řadí sledované nestandardní pochybné a 

ztrátové úvěry. 

Pro praktické účely a přesnější měření rizika není dělení na pět stupňů není zcela 

dostačující. Bezproblémové klienty je potřeba rozlišit podrobněji podle rizikovosti.  

 

Tabulka 11: Návrh interního hodnocení32 

 

Sledování pohledávek probíhá dle příslušných úvěrových produktů - 

spotřebitelské úvěry / revolvingové úvěry. Periodicita sledování musí odpovídat 

nastavené době splácení úvěrového produktu, standardně se jedná o měsíční bázi tak, aby 

bylo možno operativně reagovat na vývoj v daném produktovém portfoliu pohledávek.  

                                                           

32 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Interní hodnocení Kategorie 

ČNB 

Navrhované postupy 

sledování 

Investiční 

stupeň 

1 Extrémně silný 1 1-30 dní- prevence 

2 Velmi silný 

3 Silný 

4a Dobrý 

4b Velmi uspokojivý 

4c Uspokojivý 

Spekulativní 

stupeň 

5a Nižší střední riziko 2 31-60 dní-monitoring 

5b Střední riziko 

5c Vyšší střední riziko 61-90 dní-monitoring 

6a Zranitelný 

6b Velmi zranitelný 

7 Slabý 

8 Riziko ztráty 

Default R Selhání 3-5 Nad 90dní 
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Rozčlenění do produktových skupin- spotřebitelský úvěr/ revolvingový úvěr je 

velice zásadní, aby bylo možné detailně rozklíčovat a zhodnotit efektivnost realizovaných 

postupů a přijmout eventuální opatření podle specifik jednotlivých úvěrových produktů.  

Sledovaná banka zaznamenává v posledních letech podle Grafu 5: Vývoj 

úvěrového portfolia – narůst sledovaných pohledávek, a rovněž cílem banky je zvýšení 

počtu pohledávek standardních, z toho důvodu jsou předmětem sledování pohledávky po 

splatnosti do 90 dní, dle kategorizace České národní banky třídy 1 a 2 a toto rozmezí je 

pro záměry podrobnějšího sledování dost obsáhlé, proto je vhodné rozčlenit tyto 

pohledávky nejen do produktových portfolií, ale také do dílčích skupin dle počtu dní po 

splatnosti. Protože splácení úvěrových produktů je zpravidla na měsíční bázi, návrhem je 

následující členění: 

 měsíc (1 – 30)  

 měsíc (31 – 60) 

 měsíc (61 – 90) 

 

U takto navrhnutých skupin je možno efektivněji sledovat jejich chování, vývoj, 

trendy a další charakteristiky. Zda je nastavený proces úspěšný je možné průběžné 

analyzovat a hodnotit na základě předběžně zvolených ukazatelů, které budou využívat i 

historické hodnoty z této oblasti. Předmětem sledování bude stav a vývoj objemů portfolií 

zůstatků úvěrových produktů v poměru k evidovaným pohledávkám po splatnosti. Tento 

ukazatel bude ukazovat informace o struktuře zůstatků úvěrových obchodů dle zastoupení 

pohledávek po splatnosti, s rozdělením na určitý úvěrový produkt – spotřebitelské úvěry/ 

revolvingové úvěry. 

 

Může docházet ke třem alternativám dalšího vývoje pohledávky: 

 u pohledávky může dojít v následujícím období k postoupení do vyšší úrovně tj. 

např. úhradou dlužné pohledávky, 

 pohledávka zůstává na stejné úrovni jako v přechozím období, 

 dlužná pohledávka klesne o úroveň níže, tj. dojde k nárůstu počtu dní po 

splatnosti.  
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4.3 Sledované pohledávky  

Příčiny pohybů pohledávek či stagnace v rámci navrhovaných úrovní by měly být 

pozitivně ovlivňovány mimo jiné aktivní činností v této oblasti. 

 Cílem aktivních činností je zvyšování podílu pohledávek po splatnosti, které se 

v souvislosti s aktivní činností banky posunou v dalším období do vyšší úrovně. Naopak 

podíl pohledávek po splatnosti, u kterých v příštím měsíci dojde k poklesu do nižší úrovně 

nebo navracení zpátky na stejnou úroveň by měl klesat. 

Cílem aktivní práce s pohledávkami po splatnosti do 90 je rovněž pozitivně 

ovlivnit stav ohrožených pohledávek, u kterých jsou náklady na vymáhání značně vyšší. 

Kvalita úvěru zůstává během doby své existence málo kdy neměnná, finanční 

situace klienta je ovlivňována mnoha měnicími se faktory, které následně ovlivňují 

kvalitu úvěru.  

Důležitou roli zde hraje kontrola, zda je klient schopen a ochoten plnit své úvěrové 

závazky. Aktivní činnosti banky jsou v těchto oblastech: 

 

4.3.1 Kvalita úvěru, plnění podmínek úvěru  

Kvalita úvěrů souvisí s tím, zda klient plní podmínky úvěru stanovené při jeho 

poskytnutí - kontrola úhrady poplatků a sledování splátek jistiny a úroku podle podmínek 

uvedených v úvěrové smlouvě. U spotřebitelských úvěrů se jedná o nedodržení termínu 

splátek, překroční limitu u úvěrové karty, nepovolný debet na běžném účtu. Banka 

započte pohledávku, pokud má klient evidovanou pohledávku po splatnosti a současně 

vedený běžný účet s kreditním zůstatkem. Podmínkou pro realizaci této činnosti je řádné 

informování klienta o tomto způsobu řešení. 

 Cílem je zajištění odstranění nedostatků, na základě kterých mohou některé 

pohledávky po splatnosti vznikat. Může se jednat o chybně nastavené inkasa splátky 

z účtu klienta u jiné banky ve vztahu k datu splatnosti příslušné splátky úvěru nebo chybně 

realizovanou úhradu první splátky a každý následující měsíc je evidována za příslušným 

klientem jedna splátka úvěru po splatnosti. Aktivní přístup v této oblasti přispívá 

k identifikaci těchto případů a jejich následnému vyřešení ve spolupráci s klienty 
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Banka přistupuje k vymáhání dlužné splátky formou telefonátu, upozorňovacích 

SMS zpráv, písemnou formou.  Důležité jsou aktuální kontakty, bez nich nelze navázat 

komunikaci s klientem k řešení problémové situace. V souvislosti s tím se dlužná 

pohledávka stává potenciálně nedobytnou. V první fázi dochází pouze k upozornění 

dlužníka na vznik dlužné splátky. Vymáhání se postupně zintenzivňuje. Druhou fázi je 

důrazné vyzvání k úhradě a sepsání závazné dohody o úhradě dlužné pohledávky. Pokud 

klient nereaguje, banka úvěr zesplatní a dožaduje se jeho okamžitého splacení. 

 

4.3.2 Změny podmínek úvěrové smlouvy 

K úpravě podmínek poskytnutí a splacení úvěru banka přistupuje v situaci, kdy se 

klient ocitl v těžké životní situaci a změna nastavení podmínek může zajistit, aby úvěr 

přestal být problémovým, či aby se riziko z něj minimalizovalo. Ekonomické podmínky, 

které lze pozměnit: 

o doba, po kterou je možné úvěr čerpat 

o doba, po kterou může dlužník úvěr splácet 

o metoda splácení úvěru 

 Období čerpání úvěru- nejčastější úpravou úvěrových podmínek je prodloužení 

nebo zkrácení doby čerpání úvěru či změna výše poskytnutého úvěru- může se 

jednat o snížení limitu na revolvingovém úvěru 

 Období splácení úvěru 

o Odklad splátek jistiny – dlužník po dobu odkladu splátek jistiny platí jen 

úroky 

o Prodloužení doby splatnosti úvěru – snižují se jednotlivé splátky úvěru 

a snižuje se i zatížení finančního rozpočtu klienta 

o Restrukturalizace úvěru – dlužník má u stejné banky více úvěru s různou 

délkou splatnosti. Banka je může sloučit dohromady s příznivějšími 

úvěrovými podmínkami pro klienta 

o Zastavení úročení – k této situaci dojde v případě, kdy je jasné, že se 

pohledávka stala nedobytnou a již byla podniknuta jiná opatření 
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4.3.3 Sankce 

  K uplatnění sankcí přistupuje banka hned v okamžiku vzniku náznaku, že se 

pohledávka z úvěru se může stát problémovou. Hlavně v případech je- li vznik 

problémového úvěru způsoben nekázni klienta, existuje šance, že sankce napomůže 

zlepšení platební a informační morálky. Sankce musejí být úměrné míře 

pravděpodobných škod, které by bance vznikly neplněním závazků ze strany klienta. 

 Smluvní sankce – sjednané ve smlouvě o úvěru, uváděné ve všeobecných 

obchodních podmínkách banky či v sazebníku 

 Zákonné sankce – stanovené zákonem- úroky z prodlení, náhrada škody, sankce 

spojené s nesprávným čerpáním 

 Peněžní sankce – sankční úroky z prodlení, peněžní smluvní pokuty, peněžité 

náhrady škody 

 Úrokové sankce – zpoždění splátek úvěru oproti dohodnutému splátkovému 

plánu, placení samotných úroku nebo i jiných poplatků, překročení dohodnuté 

výše úvěru hlavně u revolvingových úvěrů 

 Úvěrové sankce – neplnění povinnosti spojených s čerpáním nebo splacením 

úvěru 

 Smluvní pokuty – předčasné splacení úvěru, mimořádná splátka 

 

4.4 Minimalizace úvěrových rizik 

Nejúčinnějším a nejlevnějším způsobem, jak zamezit problémovým úvěrům je 

předcházet jejich vzniku. Průběh života úvěrového obchodu má tři hlavní fáze: 

schvalování čerpání a splácení. Každá část má svá specifika, jež je nutno respektovat a 

přizpůsobovat jim metody minimalizace rizika. O poskytnutí či neposkytnutí úvěrů se 

rozhoduje v zásadě v etapě přípravy a formulování podmínek úvěrové smlouvy mezi 

bankou a klientem. Zdroje úvěrového rizika mohou být jak interní tak externí.  

 

4.4.1 Předcházení externím rizikům 

 Ověření věrohodnosti klienta – cílem je ověření toho, zda z hlediska kvalit jde 

o klienta, který plní pravidelně a bez problému své závazky.  
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 Systém ověřování identity a způsobilosti vstupovat do závazku – ověření 

totožnosti žadatele o úvěr a pravost jeho osobních dokladů. U fyzických osob je 

hlavním kritériem způsobilosti vstupovat do závazku dosažení plnoletosti 

 Ověření pravosti a úplnosti předkládaných dokumentů – možnost získat 

peněžní prostředky pomocí úvěru vede některé klienty ke snaze vylepšovat 

informace nebo dokumenty vyžadované úvěrující bankou.  

o Systém zpětného dotazu – úvěrující bance se vždy vyplatí telefonický či 

jiný dotaz přímo na autora uvedeného na předkládaném dokumentu,  

o Systém veřejných registrů – ověření pravosti předkládané dokumentace 

 Systém vlastního interního registru rizikových klientů – vlastní registr 

problémových klientů pro ověřování kvality žadatelů o úvěr. Důležité je evidovat 

osoby, se kterými se již v minulosti jednalo, a jejichž žádosti byly zamítnuty. 

Zavedení tohoto registru výrazně přispívá k ochraně před úvěrovým rizikem.  

 Interní automatizovaný systém odhalení individuálních úvěrových podvodů 

– zavedení tohoto sytému výrazně přispívá k ochraně před úvěrovým rizikem.  

4.4.2 Předcházení interním rizikům 

Základním preventivním opatřením ke snížení úvěrového rizika je stanovení 

dobrého metodického základu pro práci při sjednávání úvěrů. Stěžejní oblastí je zde 

kvalifikace pracovníků na obchodních místech banky. Teprve trvalá práce směřující ke 

zvýšení kvalifikace příslušných pracovníků, jejich kvalitní motivace, podpora profesního 

růstu a kvalitní kontrolní mechanismy mohou snížit míru pravděpodobnosti vzniku 

„defaultu klienta v úvěrovém vztahu s bankou“, tedy snížit riziko nesplacení úvěru a 

úroku.  

 Kvalitní práce jednotlivých pracovníků banky – schvalovací systém je 

bezprostředně závislý na kvalitě vstupních dat, zaměstnanci na obchodních 

místech jsou placení provizemi z poskytnutých úvěrů, tím může být ovlivněn 

jejich úsudek při hodnocení klienta a určité znaky nedůvěryhodnosti můžou 

záměrně přehlédnout, aby měli větší zisk z provizí, neuvědomují si, že bance 

mohou způsobit velké škody a náklady spojené s vymáháním úvěru. 

 Nepodceňování právního prostředí – riziko spojené s posouzením 

úvěruschopnosti spotřebitele a to že spotřebitel neuvede pravdivé informace 
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relevantní informace, sloužící k řádnému posouzení jeho schopnosti splácet. 

Tento akt je řešen trestním zákoníkem jako trestný čin úvěrového podvodu 

s trestem odnětí svobody na dva roky.  

 Dělby práce mezi pracovníky a míry jejich odpovědnosti a zainteresovanosti 

– významným interním zdrojem může být i konflikt zájmu, spočívající 

v propojenosti pracovníku banky s budoucími klienty banky. Ti mohou využít této 

propojenosti k tomu, aby byly realizovány úvěrové obchody, které nejsou 

v souladu s obchodními zájmy banky a mohou ji poškodit. Minimalizaci těchto 

rizik slouží systém dělby práce, odpovědností a kompetencí, kolektivní styl 

vyšších schvalovacích orgánů banky a regulativní opatření. 

 

4.4 Přínosy pro sledovanou banku 

Pokud se sledovaná banka zaměří primárně na sledování standardních a sledovaných 

úvěrů, v budoucnu ji to zajistí: 

 vyšší výnosy,  

 kvalitní portfolio úvěrů,  

 nižší tvorbu opravných položek a rezerv.  

 

S těmito přínosy souvisí i pokles výnosů, v důsledku nižší výše vyinkasovaných úroků 

z prodlení. Cílem zaměření se na pohledávky po splatnosti do 90 je rovněž snížení stavu 

pohledávek se selháním dlužníka, u kterých jsou náklady na vymáhání výrazně vyšší. A 

také neopomíjeným a důležitým přínosem pro banku je zvýšení efektivní komunikace 

s klienty, která zajistí široké spektrum spokojených klientů, kteří v případě, že budou mít 

jakékoliv problémy se splácením, se nebudou obávat hledání společného řešení s bankou. 
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ZÁVĚR 

Banka je při vykonávání své podnikatelské činnosti vystavená mnoha rizikům. 

Vzhledem k oblasti bankovního podnikání, kdy podstatnou část jejich obchodů tvoří 

úvěry, je bezesporu nejvýznamnější řízení úvěrového rizika. Možné ztráty zapříčiněné 

tímto rizikem mohou mít podstatný vliv na prosperitu banky, a proto jeho řízení patří 

k hlavním bankovním činnostem. I když neexistuje možnost eliminace rizik, management 

banky musí mít jasno která rizika je ochoten akceptovat a jaká opatření budou přijatá pro 

jejich monitorování a snižovaní a hlavně jakou soustavu limitu pro řízení uvěrového 

rizika si stanoví. 

V diplomové práci jsem provedla analýzu řízení úvěrového rizika ve 

sledované bance. Celkově hodnotím přístup banky k řízení tohoto rizika na velmi vysoké 

úrovni. Systém je velmi dynamický a přizpůsobující se jak měnícím podmínkám v oblasti 

poskytování úvěrů, tak aktuálním podmínkám v makroekonomickém a tržním prostředí. 

V podstatě každoročně se banka snaží o aktualizaci svých modelů a postupů, aby 

optimálně zohledňovaly současnou situaci.  

Úvěrové portfolio je složeno ze dvou položek. Jedná se o pohledávky za bankami 

a úvěry a pohledávky za klienty. Obě tyto položky mají významný podíl při hodnocení 

kvality úvěrového portfolia. V předchozích letech byl trendem každoroční pokles 

pohledávek za bankami a naopak nárůst úvěrů a pohledávek za klienty. Vzhledem ke 

struktuře a způsobu zajištění nenesou pohledávky za bankami prakticky žádné úvěrové 

riziko. Naopak úvěry a pohledávky za klienty tvoří daleko rizikovější složku úvěrového 

portfolia. Dalším viditelným trendem, je že předchozí roky se vyznačovaly výrazným 

navyšováním podílu standardních úvěrů a každoročním zvyšováním kvality úvěrového 

portfolia, v předešlých třech letech se tento trend pozastavil. Od roku 2010 se podíl 

standardních úvěrů vyskytuje každý rok okolo 80%. U ostatních klasifikovaných úvěrů 

lze zpozorovat za poslední tři roky nárůst ztrátových úvěrů a sledovaných úvěrů. Banka 

dělí své klienty do několika základních sektorů. Nejvýznamnější podíl, přesně 68% úvěrů, 

byl poskytnut sektoru občanů.  

Z hlediska kvality úvěrového portfolia je důležitá klasifikace pohledávek na 

standardní, sledované, nestandardní pochybné a ztrátové. Pro praktické účely a přesnější 

měření rizika není dělení na pět stupňů zcela dostačující. Bezproblémové klienty je 
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potřeba rozlišit podrobněji podle rizikovosti. V diplomové práci jsem navrhla možné 

interní hodnocení. Pokud se sledovaná banka zaměří primárně na sledování standardních 

a sledovaných úvěrů, v budoucnu ji to zajistí vyšší výnosy, zkvalitňování úvěrového 

portfolia prostřednictvím postupného snižování objemů úvěrových pohledávek po 

splatnosti. Snížení objemů těchto úvěrových pohledávek by se tak, prostřednictvím 

snížené tvorby opravných položek a rezerv, pozitivně promítalo do hospodářského 

výsledku banky. Přínosem zaměření se na pohledávky po splatnosti do 90 je rovněž 

snížení stavu pohledávek se selháním dlužníka, u kterých jsou náklady na vymáhání 

výrazně vyšší.   

Jeden z nejvýznamnějších nástrojů řízení úvěrového rizika na úrovni bank je 

úvěrový proces, který byl v diplomové práci rovněž podrobně rozebrán. Jde o soubor 

metod a procesů, které na sebe vzájemně navazují a vytváří tak dokonalý systém sloužící 

k minimalizaci úvěrového rizika. Jednotlivými fázemi jsou zahájení jednání s klientem a 

prověření klienta na obchodním místě, zpracování žádosti o úvěr, schválení úvěru, 

uzavření úvěrové smlouvy a monitoring klienta. Nejvýznamnější části úvěrového procesu 

je úvěrové hodnocení žadatele o úvěr. Cílem je souhrnné posouzení schopnosti klienta v 

budoucnu splácet poskytnutý úvěr a na základě těchto informací dochází k rozhodnutí o 

schválení či neschválení í úvěrů. Je tak jedním z podstatných faktorů, který má vliv na 

kvalitu úvěrového portfolia. V minulosti banka hodnotila klientovu bonitu především na 

základě kvalitativních kritérií, tedy na základě klientovy minulosti, pověsti a majetku 

klienta. Čím větším portfoliem klientů banka disponovala, tím bylo obtížnější určit bonitu 

žadatele o úvěr jen na základě subjektivního hodnocení pracovníka banky. Banky proto 

začaly vyvíjet určité postupy a modely založené na matematicko-statistických metodách, 

které měly pomoci proces hodnocení bonity zefektivnit. V diplomové práci jsou 

analyzovány dva typy empirické úvěrové hodnocení- metoda credit scoring a posuzovací 

úvěrové hodnocení - manuální schvalování. Obecně je hodnocení bonity retailových 

klientů založeno na analýze klientových pravidelných příjmů a výdajů, na majetku klienta 

a na analýze informací z úvěrových registrů, neboť ty jsou stále více celosvětově 

uznávaným a využívaným nástrojem pro řízení úvěrového rizika. 

Úvěrové riziko vzniká v důsledku interních a externích příčin. Žádné riziko nelze 

úplně eliminovat, záměrem je minimalizace tohoto rizika na požadované míře se zřetelem 

na likviditu a rentabilitu podnikání. V návrhové části práce jsem stanovila doporučení pro 
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předcházení interním a externím příčinám vzniku úvěrového rizika. Ovšem ani sebelepší 

systém řízení úvěrového rizika nedokáže toto riziko úplně odstranit. Hlavním cílem je 

jeho co možná největší minimalizace. Banky by měly k řízení úvěrového rizika 

přistupovat velmi obezřetně, měly by zdokonalovat své modely a postupy v této oblasti a 

přizpůsobovat je měnícím se aktuálním podmínkám. Špatné řízení bank, především 

špatné řízení úvěrového rizika, bývá považováno za jednu z nejdůležitějších příčin 

bankovních krizí. Banky mají tendenci především v období hospodářského růstu 

přistupovat k posuzování úvěrového rizika méně obezřetně. Výsledkem bývá zhoršená 

kvalita úvěrového portfolia, která se projeví v období hospodářského poklesu zvýšeným 

podílem klasifikovaných úvěru na celkových úvěrech a tím potížích bank. 
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PŘÍLOHA Č. 1 Povinné informace ve smlouvě 

POVINNÉ INFORMACE VE SMLOUVĚ, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

Příloha č. 3 k zákonu č. 145/2010 Sb. 

(1)  Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí vždy obsahovat 

a) druh spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, 

telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,  

c) dobu trvání spotřebitelského úvěru, celkovou výši spotřebitelského úvěru 

a podmínky jeho čerpání, 

d) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití 

spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené 

platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném spotřebitelském úvěru, 

e) výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně 

údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční 

úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové 

sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se 

výše uvedené informace o všech úrokových sazbách, 

f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady 

použité pro výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, 

vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

g) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob 

přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými 

sazbami pro účely splácení, 

h) informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky 

umoření, je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně 

stanovenou dobou trvání,  

i) soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související 

opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny 

bez umoření jistiny, 

j) případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících 

platební transakce a čerpání a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit, 

ledaže je otevření účtu nepovinné, poplatky za používání platebních 

prostředků pro platební transakce i čerpání a veškeré další poplatky 

vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,



 
 

k) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v 

okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a 

podmínky pro její úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení 

spotřebitele, 

l) náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady,  

m) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,  

n) informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších 

podmínek pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele 

zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 11 odst. 3, jakož i o částce 

úroku splatné za den,  

o) informaci o právech vyplývajících z § 14 odst. 3 a 4 a podmínkách jejich 

uplatnění, 

p) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném 

právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení, 

q) informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu, 

r) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

prostřednictvím finančního arbitra, označení příslušného orgánu dozoru, a  

s) informaci o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami 

spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému 

splacení spotřebitelského úvěru. 

(2)  V případě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na 

požádání nebo do tří měsíců, musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský 

úvěr, obsahovat 

a) informace stanovené v odst. 1 písm. a) až c) a e),  

b) informace o právu na odstoupení od této smlouvy, lhůtě, během níž může být 

toto právo vykonáno, a dalších podmínek pro výkon tohoto práva,  

c) upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše 

spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost z této smlouvy, 

d) informace o poplatcích platných od okamžiku uzavření této smlouvy a o 

podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit. 

(3)  Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá 

v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž 

smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná 

jako v původní smlouvě, musí obsahovat informace stanovené v odstavci 1 písm. 

a) až h), k) a p).  


